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PRANCŪZIJA UŽGINA ESAMĄ
SUTARTĮ SU JAPONIJA
LENKAI KĖSINASI IJŽ
IMTI DANCIGĄ

iSBI

DANCIGAS, geg. 3. — Šio
laisvojo miesto senato -narys
F. A. Lubianski’s iškėlė aikštėn, kad Lenkija buvo j>asirengus šį miestų užgrobti šio gegužės mėn. ,1 dienų. Jų nuo
to žygio sulaikė italai, anglai
ir prancūzai.
Tam tikslui aplink Dancigą hutų pavojaus.
lenkų vadai buvo sutraukę da- Lenkija užtikrina Vokietiją,
ug legijoninkų ir sokolų. Visi kad ji neturi nė mažiausio pa
lenki} laivai buvo Gdynio uo- siryžimio kabintis prie Danciste, už 8 mylių nuo šio mies- Ro« Bet ji taip pat neturi nieto. Tie laivai buvo paruošti, ko bendra ir su “nesuvaldoprireikus, tuojau plaukti į Da- mais” Terilų elemenlais^ t)anMcigų.
'
j cigo karidoriuje. Tokių pat

VOS NESUSIKAUTA SU i
JAPONAIS

a

KARAS PASKELBTAS!

Ūkininkai sako, kad pieno

ji«n« sumažinta 30 nuoO konlpanijos štai tik 12
nuošimčių (atlyginimų sumažij
no
pieno i^vežiotojams ir štai
si pulti Dancigu ar Rytų Prū
Šis žmogus daugiausia yraJdar daugiau nori skriausti ūsiją, Vokietijų panaudotų vi
' ,
užimtas pagrobtojo lakūno^ kininkus. j
sas karo priemones prieš užpulk.
Lindbergh
’
o
kūdikio
iėš.puolikus.
PIENO KAINOS
Vokiečių spauda pažymi, j kojimu. Tai dr. J. F. Condon *,
as,
Fordbamo
universiteto
pro
kad lenkų įsiveržimas į Daneiga, arba Ryti} Prūsiją, rei- iesorius. Jam jau teko susi- Chicagos aktennonų komitekštų karų. Prezidentas Hinde- j eiti su tariamais pagrobėjais tas įsakė pieno kompanijoms1 *
nburgas nesenai yra pareiš- ir jiems išmokėjo 50,000 dole- f pristatyti savo “biznio” sua
kęs, kad1 Vokietija pasirengus riu. Bet kūdikis negrąžintas. ’ kaitas (knygas). Aldermonai
girtti rytų vokiečius, jei jiems Dr. Condon’as nepaliauja kū- nesupranta, kodėl nepapigina-

į?;
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Pirmųjį balsų skaičių paleido Rašinskiene ir neti
kėtai užėmė Gubystos pozicijų. Janušauskas
prasimušo pro Varakulį, Stulginskų ir Sta- neikę. Petrauskas puola Varkalienę, o Giliene Petrauskų. Visi kontestininkai ruošias
žūt-būtinei kovai

18,000 ūkininkų, kurie par
duoda pienįų Chicagos ir kitų
aplinkinių (miestų pieno kom
panijoms, Nusprendė streikuo
ti, jei kompanijos mokėtų nta-

Šanghajuje amerikonai vos

C O P Y

Telefonas: Roosevelt 7790
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AS 8ECOND CLAS8 MATTBR MAHCH SI. 1M«, AT CHICAGO

yT

ATŠAUKĖ MĖLYNĄJĮ
ĮSTATYMĄ

Teisingai vakar rašiau, kad Varkalienę, Staniulį ir net
gyvename naujo karo išvaka- Mandravickų. Kitokios išei-,
rėse. Reikėjo tik priežasties, ties nėra.
kaip ir pasauliniam karui, ku- Vakar po pietų gauta žinių,
ris užsidegė po birželio 15 d., kad V iskonsino valstybė pra1914, kai Sarajevo mieste bu- dėjo mobilizuotis. Keturi mievo nužudytas Austrijos sosto štai: Shehovgan, Port Washįpėdinis Ferdinandas ir jo ington, Racine ir Kenosha sto
žmona.
ja
Mandravickų ir skubiai
»j - siunčia jam didelius amuniciKontestininkų karų. uzdege 1
’’
, .
. .. T, v.
įjos (bolsų) bodus. Vadinas,
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PRANCŪZIJA UŽGINA
PASKLEISTĄ ŽINIĄ
UI BYLA

Federafinram teisme pradeta nagrinėti buvusiojo Chica
gos statybos departamento komisijonieriaus C. P. Pasėtie
ji’o byla. Jis kaltinamas už
išsisukinėjimų mokėti mokes
čius už pajamas.

NEGRAI LAIMĖJO

ŠANCHAJUS, geg. 4. —
DU PLĖŠIKAI NUBAUSTI
Japonų marynų būrys vakar*
įsiveržė į J. Valstybių karei
Už Mundelein’o banko api-j
vių saugojamų miesto sritį ir :
plėšimų du plėšikai, Varo’as;
ITALIJA REIKALINGA
pradėjo pulti kinus, daužyti VISA MANDŽIŪRIJA JA
ir Bennett’as, teismo (Wauke- Į
AUKSO
jų krautuves.
PONU ŽNYPLĖSE
ganė) nubausti kalėti nuo 1 i
I
•
•
Prieš japonus pasiųsta J.
metų ligi gyvos galvos.
Valstybių kareivių būrys. Po ŽENEVA, geg. 3. — T. Su
karstu ginčų japonai pagaliau jungos komisija, kuri tyrinė43 NUOš. UŽMOKĖTA
į buvo, priversti apleisti sveti- ja Mandžiūrijos stovį, pranemą satu sritį.
ša, kad tas visas kraštas yra
Iki gegužės mėn. 1 d. Cook’o
i
------------------japonų žnyplėse. Japonai Ma- apskrityje sumokėta tik 43 nuo
, UŽ KARALIŠKOJO MIŠKO ndžiūrijoj turi 22,400 kareivių. šimčiai asmeniškųjų mokesčių.
,
KIRTIMĄ
I Kinų valdžia išnykus.
Nuo geg. 1 d. šiems mokes
BUKARESTĄS, Rumunija,
čiams' prasidėjo bausmė.
geg. 3. — Arti Somfalu valsKALINIŲ MAIŠTAS
tiečiai puolė karališkąjį (vai- BANGKOK, Sijamas, geg.
PALEISTAS ŠUO
Iš kur kitur
stvbinį) miškų ir ėmė kirsti. 3. — Bangwango kalėjime 1,iti.
500 kalinių sukėlė maištu. 9) Į ŠŠ. Petro ir Pauliaus bakaliniai nužudyta ir 33 sužei-’ žnyčių pamaldų metu įbėgu
sta.
kaž kieno Šuo. Kelig žmones STUDENTAI UŽPUOLĖ
KINŲ MINISTERĮ
11 1 1 ......
.................... . i įkando. Pagaliau sugautas. I’o- j
Visų bažnyčių meno ir isto- 1 licd ja paėmė jį savo nuovadų Į
ISPANIJOS RADIKALŲ
rinius daiktus vyriausybė gali ir uždarė garadžiuje, iš kur;
ŽYGIAI PRIEŠ BAŽ
paimti į krašto muziejų.
, nežinia kas jį išleido. Policija
NYČIĄ
Religiniai ordenai ir kon-!j0 ieško, nes galėjo būt padūMADRIDAS, geg. 3. — Ny gregacijos turi vyriausybei kęs.
_ _________
kus ispanų radikalų skaičius, pristatyti savo nuostatus ir
CAPONE Į ATLANTĄ
užvaldė Ispanijos valstybę ir pasakyti, kokiais tikslais jie
gyvuoja, ką veikia.
KALĖJIMĄ
Į
šiandien diktuoja katalikams
visiems asmenims, kul
savo pažiūras, kas yra leisti rioTiems
norftę apleisti ordenua ir! Pra"<,Sama’
Al
na ir kas neleistina daryti.
kangregarijaa, radikalai žada P**“’**’ "rganizuot„ »m„rTaip vadinamoji vyriausy valstybinę apaaug,.
Į
i
’
ArSeanio Bažnyčio. taiaių, d<‘r,hn| A"'u,ti kl,*3un»'
VOKIETIIA PASIRENGUS bės komisija krašto vyriausy
DIDELIS GAISRAS
bei
įdavė
Bažnyčios
ir
ordenų
KOVON
teisių varžymo sumanymus. bolševikai. Nes bolševikai tie- REIKAI AUJA IŠPIRKIMO
Balandžio 16 dienų Mažei
Štai:
,
kių
mieste kilo gaisras ir su
siog draudžia Dievų garbinti, Už pagrobtų turtingo pirkim
Skiriamus vyskupus pirmiau 6 ispanų radikalai iš visos is- iš Jolieto sūnų, Gustavų Mil- degė 6 gyvenamieji namai ir
turi vyriausybė patvirtinti ir Įpanų katalikų tautos tik ty- tor’J, pagrobėjai reikalauja žydų sinagoga. Gaisro prieža
žiojasi.
25,000 dolerių.
stis tuo tarpu neišaiškinta.
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ikad galėtų
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ko, Stulginsko, Varakulio ir.
garMs. lr
.fanfiama, kad čia dėsią ^ngataa ta.p pat nė Gry,
,
'
,bas, Aukskalms, Valančius,

kas nors nepaprasto.
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(Kazlauskiene, Rėkus, MisliiJanušauskas didelėmis pas- nap, žvirblis ir kiti. Taip ir
gomis vakar prasimušęs pro reįj{įaj
Varakulį, Stulginskų ir Stan-. yyraįj Karas pirmoms viecikų, užėmė trečių pozicijų ii .įoms jr geriausioms dovariograsina Gubystai.
jms
jau paskelbtas! Su
Petrausko puolimas Varka-pūskite patys, ieškokite talkilienės išėjo jo paties naudai, ninku, lioduokite balsų skaiKitaip būtų netekęs savo čius ir, nieko nelaukus, siųspozicijos; Gilienės skaičiai bū kitę juos “Draugo” administų jį išmušę ir pastatę užpa- tracijai. Visi unisonu sušukikaly. Norėdamas atsilaikyti te: šį mėnesj nebus ramybės!
prieš Dilienę, kuri pastaruoju j Šiandieninį
kontestininkų
laiku pradėjo rodyti karingų lenktynių stovį rasite trečiaūpų, Petrauskas turi lenkti me puslapy.
VOKIEČIAI BIJO AMERI-

GYVENO KAI LAUKINIS

KOS ŽYGIO

BENTON, III., geg. 3. —
! Ties Big Muddy upe miške
'areštuotas George Survel’as,
į« kurs be valstybinio leidimo žuj vis gaudė. Survel’as buvo
vien skudurais prisidengęs.
ško dolerio infliacijai. Jei su-'jjg safc0)
prieš porų metų
manymas būtų pripažintas, jam įgriso anglių kasyklose dituo būdu doleris netektų auk- rl>ti, tad pasitraukė į miškų ir
so pagrindo ir nuo to visas ten kaip puslaukinis visų laipasaulis nukentėtų.
kų gyveno; Išsikasė olų, priAGENTAMS ĮSAKYMAS

SEKR. STIMSON’AS VYKS

NAMO

su japonais. Einant sutartimi,
japonai per 4 savaites ištrauks
savo kariuomenę iš Šanghajnus apylinkių.

CANNES, Prancūzija, geg.
ORO STOVIS
4. — Iš Ženevos čia atvyko
J. Valstybių sekr. Stlrrison’as. CHICAGO IR APYLINo
Šiandien jis apleis Praucttzi- KftS.
Debesuota; numato
jų — grįš į J. Valstybes.
mas lietus; šiandien šalČiao.

Ar reikia Lietuvai civilinės
metrikacijos?

V. M. Stulpinas
I tą žino. Taigi, jeigu jie galėtų, geriau žemės
plotą prarastų, negu su japonais karą pra
Melną kasdien. Išskyrų* sekmadieniu*
M-UENUllEKATOS KAINA: Metam* — |(.00. Pu- dėtų.
■M Metų — 13.60, Trim* Mėnesiam* — 91.00, Vienam
Iš Europos ateina žinių, kad vokiečiai ir
.Mteealul — 76c. Europoje — Metam* 97.00, Pusei Me
(Tęsinys)
lenkai vis labiau pradeda nervintis. Vokie
to — 9» 00. Kopija .03c.
ninimo, bet tiesiog reikalavo
Mendradarbiams Ir korespondentam* raštų negrtKaip saliūnų priešininkų ly panaikinti patį pagrindinį įRsml. jei neprašoma tai padaryti Ir neprislundlama tam čiai statosi “smarkūs”, kalingi, lenkai dar
Civilinės metrikacijos \ Ką galima pasakyti į šiuos
tikslui pašto ženklų.
ga arba kitaip sakant sausų stątymą, t. y. 18 konstitucijos
“smarkesni.”
Redaktorių* priima — nuo 11:00 Iki 11:00 vai.
įstatymas jau parengtas • argumentus?
Vokiečiai, kurie varosi prie to, kad pa jų fanatikų sąjunga, yra pasi pataisą. Nes visi jau turėjo
Skelbimų kalno* prisiunčiamo* pareikalavo*.
ir jį manoma padaryti, 1. Dėl laisvamanių reikala
Skelbimai sekančiai dienai priimami iki 5 naikintų vadinamų jį “lenkų koridorių,” pa kinkiusi politiškas partijas per 10 su viršum metų įsitikgreit veikiančiu. Red. vimo. Kad yra žmonių vadi
vai. po piet.
būgo, kad lenkai neįsiveržtų į “laisvąjį mies per praėjusius dešimt su virš rinti, kad visas tas blogumas
nančių save laisvamaniais, uėi
tą” Dancigą ir kad jį neokupuotų. Tam su metų f
eina iš pagrindinio įstatymo svarbiausiais gyvenimo klau
“DRAUGAS”
Kada dabartinis prezidentas Daugiausia, galima sakyti, simais nepakanka kurį laiką! to nieks nesiginčys. Net ne
sidaręs didelis pavojus. Aplink Dancigą smaS"
rkiai veikia lenkų partizanai, sokolai, kurių j H. Hoover ’is * paskelbė savo prisidėjo prie viešos opinijos pasirūpinti, pakalbėti, pašilta-i8varbu klek « ?raLlTHUANlAN DAILY FR1END
Publlsbed Daily, Except Sunday.
reguliarės kariuomenės garsų pareiškimą, kad “pros- nustatymo prieš prohibiciją, rikiuoti ir juos palydėti amži- •>« atatote»18 reikalavimai rei
SUBSCR1PTIONS: One Tear — 90 00. Sis Months jėgos sustiprintos
kia skaitytis, taip pat nieks
00.00. Tbree Months — 91.00. One Month — 76c. kareiviais. Dancigo žymus žmogus pareiškė, perity just around tlie cern- įžymiausias J. V. laikraštinin nybėn. Juos reikia dažniau pri
wBe — One Tear — 97.00. Blx Month* — 90.00.
,'“«inčija. Tik kaip skaitytis!
kad lenkai planuoja taip pasielgti su Dancigu,1 er”, per tris mėnesius Ame- kas W. R. .Hearst’as. Kaip siu,luti ir kelti viešumon.
O*Mr — .00c.
Advertlain* ln “DRAUGAS" bring* best resolta.
Šiuo
kartu
norėčiau
vėl
paSu žmoni’* reikalavimas jvaikaip jie pasielgė sU Lietuvos sostine Vilnium, rikos biznis vėl neriasi iš kai- jau yra žinoma, jis visose J,
Advertlatnc rate* on anolloatlon.
lio. Praėjo trys mėnesiai ir V. išleidžia kas dieną po 25 judinti šeimynų klausim,. Sa-Iriai kaitomas.-- vienus stenDRAUGAS” 2334 S. Oakley Av., Chicago Smurtu jį užėmė ir šiandien jį tebelaiko.
vo laiku daug priraėyta ir pri- Siamasi patenkint*, i
te
Mes vis dėlto nemanom, kad lenkai šian- šeši mėnesiai, o biznis kaip milijonus egzempliorių laikra
kalbėta apie civilinę moterys- •nka ““nojama, prieš kilūs vėl
[
dien išdrįstų tokį žygį padaryti. Juk tai reikš- stovėjo vietoje, taip ir stovi. ščių su įvairiais vardais. Ir, tę. Tuo tarpu viešai jau nekal- ieJkonia Priemonių, kad norDIENOS KLAUSIMAI
tų paskelbti naują karą Europoje. Nors Dan Tada prezidentas sumanė ir sukakus 10 metų nuo proliibicigas ir “laisvu miestu” vadinamas, bet vis pareikalavo iš kongreso pas- cijos vykdymo, tas laikrašti-Ik®“18- Bet jeiK“ tikėti,-noi-s
GĄSDINA KARU
kirti kelias dešimtis milijonų Rinkas išėjo viešai prieš pro !ir privatiniais, bet oficijalių f888lllKaus0 “u0 J0;
K
dėlto vokiečiai jį savinasi ir, be abejonės,
dolerių daugiau kalėjimų pa- ihibicijų. Ir dabar jau antri asmenų pareiškimais, civilinė le ls",ln
“ ““Į“’“
Kinai su japonais vis dar nesusitaiko, lenkams užpuolus, jį gintų. Tas reikštų nau statyti, Girdi, tuo būdu . jis metai diena iš dienos įvairiau (moterystė ruošiamasi įvesti.
........
ją kaią Europoj ė.
lt negreit jie susitaikys.
būdais naiuokimais ir i T’k to paskatintas ir ryžtuosi | ^aiP įvertinsime civilines monušausiąs du kiškius: suteik siais
Japonai, nebesutilpdami savo krašte, ver
Vadinasi, karo pavojų yra ne tik Azijoj:.
logiškais argumentais kovoja
klausira* vėl viešai paliesti.|ter«vstes reikalavimą?
siąs bedarbiams darbo, ir bus
žiasi į Kiniją. Nelengva juos sulaikyti, nes bet ir pačioje Europoje. Jei Tautų Sąjunga
kur sutalpinti tuos nusikaltė prieš prohibicijos įstatymus.: Iš anksto “nau> kad susi-, Moterystės ir šeimynos gyjie gerai apsiginklavę ir moka kariauti. Be energingai ir bešališkai veiktų, tuos pavojus
lius, kurie laužo jo tą “palai Be W. R. Hearst’o, ir kitas kalbėti £alima tik su &eros venimo srityje buvo ir yra
to, jie žino visus kinų silpnumus; nesantaiką ne tik kai kuriam laikui, bet ant visados ga
įtakingas laikraštis jau taip 1 valios žmonėmis. Kas vadūo- statoma įvairių reikalavimų,
ir atsilikimą nuo kultūringojo pasaulio vi lėtų pašalinti. O gal ir pašalins? Tikėkimės. mintą prohibicijos eksperime
ntą”. O tų nusikaltėlių būta senai kovoja prieš prohibici jas prietarais a priori, kokiu iMarks, Engels, Bebel, Kautssais gyvenimo atžvilgiais.
nors pageidimu, o ne protu, ky reikalavo įvesti “laisvąją
Al. Caponė, vadinamųjų gengsterių va šimtai tūkstančių. Ir tiktai ją, tai “Chicago Daily Tribu- sų tokiu nesusikalbėsi. Ir šios!meilę.” To pat šiandien reiKinai, žinoma, kiek galėdami, stengsis
laikytis, nepasiduoti. Turėdami savo pusėje das, visuose teismuose pralošė apeliacijos bv-. sukilus pažangesnei spaudai ne”, kuris taip pat turi savo tad mintys skiriamos ne tie-'kalauja Dr. Reich ir visi soteisybę, vaduodamiesi savo krašto patrijo- las. Tas reiškia, kad turės sumokėti valdžiai ir pradėjus išjuokti tokį pre- • laikraščius New Yorke ir De- ms, kurie a priori nusistatę' cijalistinio komunizmo šalinitroite.
tlSkumu, vis dėlto sugebės bent trukdyti ja piniginę pabaudą ir atsėdėti kalėjime 11 me zidento pasiūlymą, pagaliau
prieš visa, kas moralu, kas nkai. Tačiau ligišiol nė vienas
(Bus daugiau)
tų. Reikia žinoti, kad Caponė nubaustas ne jis buvo priverstas nuo tokio
ponams vykdyti savo planus.
religiška, juo labiau kas kata net susipratęs bedievis nema
Japonų įsigalėjimas Kinijoj yra pavo už prohibicijos įstatymų laužymą, bet tik už savo prakilnaus sumanymo
likiška. Skiriu jas gyvenantie no su tokiais reikalavimais
atsisakyti. Ir dėl to tie nauji NAUJA ELEKTROS STO
jingas. To bijo Europos valstybės. Dėl to nesumokė j imą mokesčių už pajamas.
ms protu ir gera valia,
skaitytis. Kad civilinės mote
TIS JAU VEIKIA
vėliausios
fnados
kalėjimai
Koki yra pamatai, kalbanjei kinų japonų konfliktas didėtų, sunku joms
rystės reikalavimas daug skiTeko sužinoti, kad į Eucharistinį kon nebuvo pastatyti. Nėra abejo Vilkaviškis. Naujai pastaty- tieji už civilinės moterystės rtųs nuo minėto reikalavimo,
būtų laikytis nuošaliai. Europos valstybės,
t nors Ir netiesioginiai, tačiau padėtų Kinijai.- gresą, kuris įvyksta Dubline, iš Lietuvos at nės, kad būtų galima kelis to- toji Vilkaviškio miesto savi reikalingumą? Trumpai juos laisvamaniai ligišiol dar neį
Vargu ir Jungtinės Valstybės pasiliktų važiuos per 60 žmonių. Maldininkams vaido mtas prirašyti apie prohibici- valdybės elektros stotis pradė- galima šitaip suformoluoti:
rodė. Jųdviejų abiejų kilimo
neutralios. Juk ir jos daug visokių interesų vaus J. E. ark. metropolitas J. Skvireckas jos agentų padarytus laisvie- f j0 veįktį g. mėn. 15 dieną. Tuo 1. Ir pas mus yra laisvama- Į šaltinis tas pat. Reikalaujama
turi plačioje Kinijoje. O be to, Japonijos ir J. E. Telšių vyskupas J. Staugaitis. Iš ms *L V' piliečia-ms žiauru- tarpu į darbą paleistas tik nių, norinčių civilinės mote-; todėl, kad atsirado žmonių noįsigalėjimas Amerikai nėra pakeliui. Ameri Romos atvyks J. E., vysk. Petras Būeys. mus. Bet kas jau Wa pasaky vienas naujas disel-motoras irystės. jie yra piliečiai. O va-j rinčių gyventi ne moterystėka, žinoma, pirmoje vietoje stengiasi ir steng “Draugo” ekskursija į Eucharistinį kongre ta ankščiau, manau, užteks, 240 PS, kuris tiesioginiai su-|Įsįybė turi skaitytis su savo'je, o taip sau — susiėjus. Tasis įniršusias viena prieš kitą valstybe^ su są išvyks birželio 14 d., laivu “De Grasse”. nes dar ir šiandie* spauda yra jungtas su generatorium 200 piliečių teisėtais Teikalavi- čiau tokį gyvenimo būdą lega
pilna įvairių prohibicijos age KVA. Srovė dabar leidžiama mais.
taikyti. Tai geriausias kelias. Bet jei nepa Ekskursijai vadovauja kun. J. J. Jakaitis.
lizuoti nėra žmonių kompetenp|sųąiįdinėjivyktų tai padaryti, kokią pusę ji palaikytų ^ ***** ‘ A A *
u.;..,.
>f i/t Į ‘ ntų jįežiųoųiš^ųtik
na^ju
variniu
tinklu
nutie-j
2.
Nenerintieji
priimti
baž
cijos dalykas. O jeigu taip y.. - 'e
-S ■ ■<—* T -e
ihų
ant
piliečių
visose
Jungi.
stomis linijomis ir apšviečia ĮRytinių jungtuvių priversti ra, tad ar laisvamanių reika.
Vadinamoji Klaipėdos byla yra perkel
nesunku yra atspėti.
Valstybėse.
Japonijos įsigalėjimo ir Rusija labai bi ta į Tarptautinį Itaagos teismą. Dabar pra
Vytąuto, Kapų, Malūno ir gyventi konkubinate. Reikia lavimas vertas yra sukelto
Praėjus
dešimčiai
su
vir

nešama,
kad
toji
byla
bus
svarstoma
birželio
Prieglaudos gatvės; taip pat tad civilinės moterystės, kad krašte triukšmo, dabartinio
jo. ,Ypač bolševikai. Jie įtaria, kad japonai
šum metų, bebandant įvykdy apšviečia už 5 klm. esančią tiekas negyventų konkubina svarstymo; ar vertas dėl bū
*5 nori karo su Rusija, kad jie būtų nuversti. mėnesį.
ti tą pagarsėjusį ‘palaimintą Vilkaviškio geležinkelio stotį, te.
Bet tai tik riksmas nustatyti savo sekėjus
relio moralinio savivaliavimo
Šiandien Klaipėdos krašte einą Seimelio eksperimentą’, palengva dau kuri iki šiol elektros visai ne 3. Konkubinate gimusieji mėgėjų priešintis aukštesnia
prieš Japoniją ir sukelti juose sentimentą,
rinkimai. Vokietininkai varė smarkią agita gumas Amerikos piliečių pra buvo turėjusi. Kitus rajonus, vaikai, be jokios savo kaltės jai teisei, ardyti šeimyninio
kuris reikalingas pasirengimui karui.
; > Rusija dėl to ir nesnaudžia. Ji rengiasi. ciją. Nesnaudė ir to krašto lietuviai. Spėja dėjo lyg iš miego busti. Dau kur dar nėra nutiesto naujo a) vadinami nelegaliais, b) ne- gyvenimo pagrindus?
Spauda praneša, kad dabar ten eina kariuo- ma, kad šį kartą lietuvių sąrašai žymiai dau gumas įtakingiausių J. Vals varinio tinklo, apšviečia seno- tini legalių vaikų teisių. Rei(Bus daugiau)
tybių
laikraščių
pradėjo
vie

ji, kitoj vietoj esančioji, mie kia tad civilinės moterystės
taenės mobilizacija. Iš dirbtuvių imamas jau- giau savo atstovų praves, negu per buvusius
LINAI PABRANGO
šai
rašyti
prieš
_prohibiciją.
sto sav. elektros stotis. Tačiau vaikų naudai.
■ Tdmas ir siunčiamas į kariuomenės pulkus. rinkimus. Pasisekimo 1
Kai kurių valstybių legislatū- tikimaisi, kad per pusantro 4. Tuščios pastangos prie
'• Daug kariuomenės* sutraukta Mandžiūrijos
Kupiškis, Panevėžio aps. Pa
Šiemet įvyksta prezidento rinkimai. Ne ros pradėjo savo priverčiamo- mėnesio visose linijose senas šintis kultūros reikalavimams.
Jjfcfrontėn. Nedaug reikia, kad prasidėtų rube reikalo pradėjo organizuotis visokios pro-. sios blaivybės įstatymus nai- geležinis, vokiečių paliktas, ti Nuo pasaulio kinų siena ne- staruoju metu pradėjo brang
BU—japonų karas.
Reikia, tačiau, spėti, kad Rusija karo testantų sektos ir net ku-kluks-klaniočiai at- j kinti — atšaukti. ^Įvairios so- nklas bus pakeistas nauju ir iš apsitvorsi. Vibob kultūringos ti linai. Už 16 kilogramų tos
vengs, kiek tik galėdama. Jis jai pavojingas sigaivina. Matyti, juos baugina buvęs New 1 cialinės ir frateraalės orgąni- senosios stoties kelios gures pasaulio valstybės jau seniai rūšies linų, už kuriuos sausio
vidaus politikos atžvilgiu. Su japonais susi Yorko gubernatorius Al. Smithas, katalikas, i zaeijos pradėjo iš tikrųjų agi- nės reikalingos mašinos taip tori civilinę moterystę, Lai mėn. mokėjo 12 litų, dabar mo
dėti nelengva. Jie sugeba ir savo priešo Vi kuris vėl statomas kandidatu į Jungtinių , tuoti ne tik dėl toiverčiamo- pat bus perkeltos į naują sto kas reikalauja ir pas mus tai ka 18 litų. Taip jau brangsta
rugiai, miežiai ir žirniai.
padaryti.
duje veikti, jo organizmą ardyti. Bolševikai Valstybių prezidentus.
sios blaivybės įstatymų sušvel- tį.
KkL
\
i
■
'
?
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V
činčikų Kostas šymą ir nesukako .24 vai. nuo mirties to ir žinojo, kadi pasmerktasis nekaltu — Kai mostelsiu pakeltą kardą, visi turi- lenkus šovė kelis kart į krūtinę, gaivą —
te šauti.
j kur tiktai pataikydamas.
bausmės paskelbimo, tačiau, leitenantui • krauju aplaistys GediM^no kalną.
Jonas, sušukęs tokiu balsu, koks guli
Duobė buvo iškastą pakalnėj ir 'ty
Laikas slinko labai greit. Visu akys
Sasnauskui užsispyrus, gert. Barbeckis su
išsiveržti kiekvienam gyvam tvariniui
tiko ir davė įsakymą anksčiau sušaudyti. rom smėly įbėstūs storįus ėglinis’ stulpas. pakrypo į šautuvus ir mirtininką.
(Romano “Pavergtieji Broliai”
Kareiviai, su nuogu kardu rankoje
Pakeltas aukštyn Sasnausko rankoj prieš mirtį, nukrito į duobęs palikdamas
•
Tuoj
po
pusės
vienuoliktos
pasirodė
fragmentas)
karininko Sasanausko ųedami atvarė su kardas švystelėjo. Pasigirdo skardi šūvių smėlio paviršjuj tamsiai raudono sukre
Vidžių
gatve
einanti
žmonių
procesija.
(Tęsinys)
pančiotom rankom ir , kojom nuteistąjį salvė. Mirtininkas, kaip žemė plajaodęs, kėjusio kraujo dėmę
Turgus ištuštėjo. Visi skubėjo pamatyti
Bet kės tai? Prasiskverbęs gto minią
prie duobės.
sudrebėjo. Tačiau nevirto, nekrito į duo
5.
varant nuteistąjį mirti Joną. Tiršta mi
— Sustok čia, ~ suraukęs kaktą ta bę,, kaip kiti plėšikai, o tik greitai susi uždusęs kareivis, laikydamas vienoj ran
Trečiadienis, 19 m. birželio 28 d. nia daVė kelią einantiems vienas prie ki
koj telegramą, skubėjo sušaudymo vieton.
Didelė Švenčionių turgavietė pilna pilnu- to su atkištais durtuvais kareiviams. Jo rė karininkas. — Ar nori akis užrišti? *— rietęs tvėrėsi abiem rankom už dešinio
Padavęs Sasnauskui telegramą, jis
žmonių. Generolo Barbeckio kariuo- nas žengė drąsiai. Jo nejaudino kareivių paklausė jis nuteistąjį mirti, išbalusiu Vei sios blauzdos.x
pasitraukė. ,
Mėnėis dalys, keliais būriais, traukė Lent- durtuvai. Visą laiką jo širdy degė klau du Joną.
Minioje
pasigirdo
delnų
plojimas
ir
Karininkas, paėmęs popierį, perbėgo
/— Atsitrauk, niekše, ntto mano akių!
gatve, kareiviai traukė ramiai dai- simas, kodėl pasaulis toks niekšingas, ko
garsus
vailiol
Visų
veidai
nušvito,
ir
tirš

•Oodami į Gedimino kalną, kur šimtai dėl teisybės vieta dirvonais užklota ir už — drebėdamas spiegiančiu balsu sušuko ta žmonių masė pakrypo nuteistojo link! trumpas eilutes ir pabalęs ištarė.
— Štai kaip... Tai it lietuvių parti
shfcltų ir nekaltų žmonių buvo sušaudyta. žėlusi piktžolėmis, kurias dengia paviršu nuteistasis. — Aš drąsiai galėsiu žiūrėti I’UkcHrinkai, atstatę į žmonių krūtines
1 Pankui juos automobily važiavo pats ge- tiniškas švelnumas ir meilė, o po tuo švel į mane atremtus šahtuvų vttmadžiuB, — šautuvus, nedavė artintis. Mirties baus zanams plėšikams dovanojama mirtis!
Tačiau jo sumanumas ir protas jau
ijBĮBrolas, lydimas dar kitų dviejų automo- numu rusena neapykanta, kerštas melas. ir jis, atstūmęs niro sUvęs karininką, pra mės vykdytojas siūto. Jis dar keliskart
Privažiavę nusidėjėlių vietą, karei- Teisybė ir garbė palikusi tiktai sudris dėjo klausančiai minai kalbėti apie bU- komandavo kareivius šauti ir mosavo kar- neįstengė atgaivinti nužudyto nekalto Jo
ne. Pykčiui tmmalšinti jis paėmė kastu
išsisklaidė po kainą, apsupo tankia kusių popierų krūvose, melas Ir niekšiš vufcųjų ir norinčių būti brolių darbus.
. du. Bet nė iš vietos.. Naujos salvės nepa vą ir, atkirtęs juo sušaudytojo abi kojas,
Padavus Sasnauskui komandą, karei
lihe, kad nuteistasis mirti kartais kumas—pasaulio valdovai.
sigirdo.
numetė nuo jų storus geležinius pančius
vių kuopa išsirikiavo ir nukreipė šautu
tų, arba, kaip jie manė, suorganiMinia palengvėl artinosi priė Gedi vus nuteistojo link. Jia pats paėjėjo po
Siusdamas pykčiu Sasnauskas kairią į Salį.
loti jo draugai neatimtų jo’iš kareivių
1924 m. birželio 28 diena amžinai pa
įlinkų.
mino kalno. Keliais aplinkui zujo raiti rą žingsnių į kairę ėr iškėlė rankoje nuo ja ranka grabaliojosi palei revolverio ma
kštis. iMr drebėdamas iš pykčio, jis grei siliko visų ten buvusiųjų atmintyje.
Nors dar tik pusė vienuoliktos ir nu polieninkai. Minioje girdėjosi sunkūs at gą kardą.
(Galas)
— Kotaanda! — klausyt — tarė jis. tai prišoko prie nuteistojo ir jam pasiitasis negavo atsakymo į malonės pira- sidūsėjimai ir matėsi ašaros. Visi suprav\
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čįgūžės 3, 19^2
Įimra*

nelaukdamas, tuojau prisira nys yra ne kas kita kaip tik kun. J. Ambotui ir Šv. Tre tė, II. Karandaitė,'J. Sakalau rapijų geraširdžiams aukoto
šyk į Lietuvių Labdarių Są hrtimo meilės vykdymas.
jybės parapijos,
Hartford, skas, A. Zigmontienė, O. Bal jams : gerb. kun. Karkauskūi
jungą! ,
Deklamavo p-lė S. Mikolai- Conn. lietuviams. Jų pasiau čiūnienė, S. Viliokaitė, B. Gar ir Šv. Kazimiero parapijai,
*
L. š. tė; girtinai atliko. Duetą dai kojimas ir geraširdiškumas gašiūtė, A. Kįimienė, S. Povi New Haven, Conn., kurie au
O. Rašinskienė, 1639 S. 50 P. Pabijonaitis, 2320, W. 23
J A ve., Cicero, III......... 513,000 Pl., Chicago, III......... 133,200
navo p-lės O. Navickaitė ir, O. pasireiškia kasmet gausiomis, lionienė, T. Balvočienė, A. Ze- kojo $139.15; gerb. kun. J.
GERAI
PRISIRUOŠKIM
Knatauskaitė, akompanavo B. sunkiai uždirbtomis aukomis. lionienė, E. Kimselienė, S. Ur Vaškeliui ir Šv. Andriejaus pa
F. Gubysta, 4355 S. Mozart A. Žolynienė, 6709 Archer
Gedvilaitė. Dainos publikai Kiekvienais metais jų gerb. bonienė, A. Kedienė, E. Ident, rapijai, New Britain, Conn.,
St., Chicago, III .... 511,050 Avė., Chicago, III. ... 119,950
Vainikų
.diena
(gegužės
mė

patiko, nes buvo po kelis kar klebonas yra aukojęs gausią E. Kupčiūnienė,' O. EHųskie- kurie aukojo $100; gerb. kun.
A. J. Janušauskas, 1301 S. A. G.udėnas, 6807 So. Camp
nesį
30
d.),
tai
labdarių
sun

tus išsauktos kartoti. 1 kuopa auką mūsų labui.
50th Ct., Cicero, III. ..510,500 bell St., Chicago, UI. 115,000
nėy M. Sušinskienė, P. Daltu A. Bružui ir Šv. Kazimiero
kaus
darbo
diena.
Nė
vienais
širdingai dėkoja visiems arti Ypatingai ’ įvertiname ten ras, M. Dalturas, A. Bajarčie- parapijai, Nashua, N. H., ku
* V. Stancikas, 1706 W. 47 Sutkus 1007 Eight st.,Wanmetais
labdariai
nuo
to
dar

stams, dainininkams ir visie veikiančių rėmėjų ir 1932 m. nė, E. Usmanskienė, J. Puga- rie aukojo $65.75; gerb. kun.
St., Chicago, III......... 510,000 kegan, III.................... 103,300
bo
nebėgo,
nebėgs
ir
šiemet.
ms atsilankiusiems.
rėmėjų komisiją, be kurių pa slienė, O. Žukauskienė, G. Ur M. Pankui ir Šv. Jurgio pa
Gaižauskas, 148 E. 107th st..
A. Stulginskas, 1628 S. 50
Kiek
girdėti,
labd.
sąjungos
Daug
tam
vakarui
pasidar

stangų $400 auka būtų buvu bonienė, N. Vicas, F. Vicas, rapijai, Bridgeport, Conn., ku
Avė., Cicero, III .... 510,000 Roseland, III................. 78,625
kuopos
prie
tos
dienos
dide

bavo mūši} brangios veikėjos, si daug mažesnė. Padėką iš M. Incienė, P. Plekūnienė, J. s rie aukojo $58.06; gerb. kun.
P. Varakulis, 724 West 18 A. Condratas, 1706 E. Maliu
uolumu
ir
rūpestingumu
kaip pirm. M. Sudeikienė, J. reiškiame tai 1932 m. komisi Tereilienė, M. Mickevičienė, S. J. Vęmbrei ir Šv. Kazimie
St., Chicago, III. .... 509,010 yomensing avė. Phila. Pa.
ruošiasi.
Čepulienė, O. Navickaitė ir E. jai ir aukotojams: S. Gaučui, E. Čebatorienė, I. Leonaitie- ro parapijai, Westfield, Mass.,
V. R. Mandraviekas, 815-45
......................... 69,700
Koks
tai
darbas!
Gedvilienė. Jos visur ir visuo M. Gaucienei, J. Juodsnuky- nė, C. Labeckienė ir A. Vis- kurie aukojo $33.75.
St., Kenosha, Wis. .. *417,800 į Bugentavičius, 1616 N. LinRinkliava
Šv.
Kazimiero
met dirba visuose parengi tei, E. Čebatorienei, I. Leonai- montienė,
Iš Šv. Pranciškaus parapi
» S. Staniulis, 6651 3. Talman j coln St. Chicago, III. 61,900
kapinėse
iv
piknikas
Vytau

muose.
v
4
tienei, M. Tamošaitei, B. BarEsame labai dėkingos Ncw jos, Lawrence, Mass.,* iš gerb.
Avė., Chicago, TU. .. 378,230 ‘ Vaicekauskas, 4242 S. Mato parke. Abu darbai viena
,
Labdarys
tuševičienei, P. Labeckienė ir Britain, Šv. Andriejaus para kun. F. Juro ir parapijonų
M. Varkalienė, 6315 So. Lin plewood avė., Chicago, III.
diena. Ryte bus pamaldos ir
A. Gailiūnienei.
pijos artistams, kurie atvyko gavomte $73.37 auką. Aukojo
..................... 44,400
coln Av. Chicago, III. 354,320
rinkliava, o popiet Vytauto ŠV. PRANCIŠKAUS VIE
Aukojo:
gerb.
kun.
J.
Amį Hartford rą vaidinti mūsų po $5 dol.: gerb. kun. J. J
.
Petrauskas, 14 Johnson M. Povaitienė, 700 S. 9 st.
parke piknikas. Laukiama
NUOLYNO
VIEŠA
botas
$36.50;
tretininkų
drau

labui. Kad jų, vaidinimas tik Bakanhs; Moterų Sąjungos N.
Herrin, III.................... 30,050
M^^Bsinghamton, N. Y.
daug žmonių. Tad, reikia ge
PADĖKA
gija
$6.00;
Elžbieta
Daukšai

rai
buvo artistiškas, matome A. apskritys ir Grhcilda Sa’ ............. .
342,490
Bacevičius, 1850 AVabansia rai susiorganizuoti, kad ma
tė $5.00; Šv. Elžbietos drau iš didelio pelno.
molaitė. Po $2: O. Stanulis.
Ag. Gilienė 3131 Emerald Avė. Chicago, III......... 26,700 lonią publiką tinkamai priė
Kadangi vietos trūkumas gija $2.00; P. Sirienė Š2.00. Tariame širdingą ačiū šiems Po $1: A. Bozienė, S. L. ZaAvė., Chicago, III. .. 340,590 J. Vaičaitis, 424 Dean St., mus, pavaišinus.
vienuolyne verčia mus statyti Po 1 dolerį: Gyvojo Rožan gerb. kun. klebonams ir jų pa
(Tęsinys 4 pusi.)
Grybas, 2244 W. Adams Scranton, Pa. .............. 25,850
medinę koplytėlę šiai vasarai, čiaus dr-ja, Moterų Sąjungos
| St., Chicago, III......... 322,820 A. Paukštis, 2225 S. Oakley
GERAS SUMANYMAS
pagalba tami įvykdyti yra bū 17 kp., M. Tamošaitė, J. Go*• J. Aukškalnis, 1354 Harri- Avė., Chicago, III......... 21,000
tinai reikalinga. Mūsų atsi beris, K. Goberis, T. Goberis,
LACHAWICZ IR SŪNUS
son St., Gary, Ind. .. 249,810
Ip. Taruška, 2334 S. Oakley Gerb. kun. A. Baltutis, Gi šaukimas į lietuvius rado nuo A. Jekalaitienė, O. SkrapskiePAGRABŲ VEDĖJAI
A. Valančius, 1226 S. 50 Avė., Chicago, III. .. 20,650 mimo par. klebonas ir Šv. Ka
lankų ir gausingą pritarimų. nė, V. Tamušiūnienė, P. LaVisą pagrabo patarnavimą galime atlikti už $100.00
Avė., Cicero, III......... 224,500
J. Balsis, 610 Wall St. Rock zimiero kapinių direktorių Savo dosniomis aukomis ge beckienė, M. Misikevičienė, P.
Dvi Koplyčios Dykai Dėl Šermenų
O Kazlauskiene, 4356 S.
ford, III......................... 5,800 pirm., padarė gražų sumany raširdžiai lietuviai iš rytinių Čižienė, O. Dzikienė, A. GiziePadarome
affidavitus reikale Insurance ir visus
Rockwell st., Chicago 183,850
mą.
Jis
pasiūlė
labdariams
kolonijų
ypatingai
pasižymė

nė, V. Jonikienė, P. PačkaųsNotaryr Public reikalus >
A. Langmanas, 4521 S. WaRėkus, 1850 Wabansia avė.,
Vainikų
dienoj
kapinėse
par

jo.
kienė, A. Stepard, J. Stepard,
Chicago, III................ 173,410 shtenaw Avė. Chicago,
Chicago, III.
Cicero, III.
davinėti
kun.
dr.
J.
Vaitkevi

Pirmiausia
širdingai
dėko

U.
Christian,
K.
Buivydienė,
III
................................
17,700
1439 So. 49th Court
2314 W. 23rd Place
Misiūnas, Roseland, III. 245
čiaus parašytą knygutę apie jame mums palankiasiems ge-1 P. Bucevičienė, M. Karanda,
Telef. Cicero 5927
Telef.
Roosevelt
2515
W. 108th St.......... .
160,470 Varaitis, Luzerne, Pa. 1,00d kapines. Tai gerai parašyta
radariams rytuose: didž. gerb. M. Karandienė, 0. KarandaiJ. Žvirblis, 1513 — 35 Avė. J. Baltrūnas, 945 N. 25 St knygutė ir ji naudinga kiek
Mplrose Park, III. .. 140,250 E. St. Louis, III.......... 1,000 vienam žmogui perskaityti.
Dalis pelno už tą knygutę eis
lietuvių labdarių tikslams. Be
į abejonės, tuo reikalu bus pa
sirūpinta ir norintieji tą kny
ŠIE LAIKAI IR
labdarybei dirbo, yra tokių, gutę galės nusipirkti.
• LABDARYBĖ kurie paskutinį centą šiam
Sumanymas gražus ir prie
KARTU SU LIETUVIŲ PREKYBOS TARYBA
tikslui atidavė, jų vardai au gerų norų lengvai įvykina
'Gyvename ypatingais lai kso raidėmis į labdarių isto- mas. /
kais.
(
••
l rijos knygas turi būti įrašyti. »
Jie visiems yra sunkūs.
Bet šiandien ir tų garadarių
toWn of lake
^Nerasi žmonių luomo, kuris nemažas skaičius reikalauja
nebūt vienaip) ar kitaip nu pagalbos. Jei būtų iš ko, jie
Bal. 24 d. parap. svetainėj
kentėjęs. 1
pirmieji turėtų būti šelpiami. buvo surengtas labdarių 1 kp.
Nėra nė atskiro žmogaus Nors labdarių organizacijos, vakaras, kuris pavyko. PrcŠią ekskursiją iš Chicagos “Draugo” Laivakorčių skyriaus vedėjas p. A. Pelsunkių laikų nepaliesto.
ypač Lietuvių Labdarių Są- Į gramą vedė ir turiningą kal
Ką bendro su tuo turi lab-l junga, šelpimo darbe skirtu belę pasakė visuomenės veikė
A. PELDŽIUS
mų nedaro. Bile tik būtų iš ja, 1 kuopos pirm. M. Sudei
darybė!
ko šelpti.
,, Daug ką.
kienė. I
PAPIGINTOS LAIVAKORTĖS 20%
'Labdarybei dirva žymiai pa Kad būtų iš ko šelpti, reiBuvo suvaidinta “Kas baiIš New Yorko 3-eia klesa į vieną pusę $ 75.50
didėjo. Ir darbas žymiai pa kia turėti kapitalo. Mūsų są- lys” ir “Čigonės atsilankvĮ abi pusi................................... $125.50
sunkėjo. |
junga šiuo tarpu kapitalo ne-Imas”. Vaidino: J. Čepulienė,
Reikalaujančių
atsirado turi. Reikalų yra daūg) ku- į O. Navickaitė, O. KnatauskaiNeatidėliok prisirengimo iki paskutiniųjų dienų —— užsisakyk
daug, bet duodančių, aukojan riuos reikia aprūpinti. Juk j te, J. Norkus ir P. Aleksanvietą dabar.
čių mažai.
ūkio skola dar neišmokėta, oĮdravičius. Kiekvienas artistas
Iš New Yorko išplauks SCANDINAVIAN—AMERICAN LINI
y>Kada buvo geri. laikai, dir prieglaudas norime statyti.
i savo rolę puikiai vaidino, o
JOS didžiuoju laivu
Ar mes kada pagalvojame ! publika gėrėjosi vaidinimu ir
bome, pinigų turėjome, retas
Fredęrik VIII Gegužio-May 28, 1932, 11 vai. ryto
iš mūsų pagalvojo apie apie tai, kad jei bent 50% smagiai delnais plojo. KalbėMūsų Ekskursija bus oficialiai pasitikta Klaipėdoj. Jei ketini ap
retai kuriam atėjo į lietuvių, nors ir sunkiais lai- j j0 kleb. kun. A. Skripkus, ra
lankyti
Lietuvą šiais metais, tai tuoj kreipkis į mus dėl pilno paaiški
mintis dėtis prie labda kais, kad ir po mažytį mene- gindamas visus priklausyti
nimo. Kreipkis arba asmeniškai, telefonu arba laišku.
rybės organizacijų, padėti au- sinį mokestį į mėnesį mokėtų prie labdarių mokant 10 cenMes parūpiname pasportus, re-entry permitus ir kitus kelionei
* ginti labdarių įstaigas, kad į labdarių sąjungą, graži pi- tų mėnesiui ir kad labdariai
reikalingus
dokumentus. Atsiminkite, kad kai kurių dokumentų gavi
reikale ir pačiam pašalpą būt nigų suma susidarytų. Ir ūkį dirba didelį darbą; turi nusimas ilgai trunka. Todėl ir raginame pradėti rengtis išanksto. Jūsų
galima gauti ir kad kiti var- išmokėtumėm, ir .prieglaudas 1 pįrkę .žemės, kur netrūkus sta
reikalus aprūpins
go prispausti tuo pasinaudotų.1 pastatytumėm ir šelpimo dai - tys senelių namus. Mūsų kie
Tie, kurie geraisiais laikais! bą platesne vaga galėtumėm bonas yra didelis labdarių bi
varyti.
čiulis. Kalbėjo ir “Draugo”
“ ATLAIDŲ ŠALTINIS”
Tai, rodos, paprasta ir len kontestininkas V. Stancikas;
Didysis Scandinavian—American Linijos
2334 S. Oakley Ave.-Tel. Roosevelt 7790-Chicago, III.
gva.
Laivas FREDERIK VIII
susirinkusiems nupiešė, jog
Išėjo iš spaudos maldakny Kitos tautos šį labdarybės labdarybės tikslas ir uždavigė Atlaidų Šaltinis. Paruošė reikalą taip turi sutvarkiu
ją ir išvertė T. Kazimieras sios. Ir tai jokios naštos ne
kapucinas, išleido seserys ko- jaučia. Žinoma, dirba, rūpina- j
grfftrr
trinietės. Maldaknygėje yra si. Nė nuims nėra kito kelio.
cove o* Luke, i( You Muši Put You Fingcri In thc Soup-Wear «
HIT
r
paaiškinimas apie atlaidus ir Reikia dirbti, susiorganizuoti.
H-nn-ll (Ti *
«wt»
Ut'v
'M» M- AiMT HMk (_ii ou&aiOiT— L
R «»
tol’
irftAC*$(,n*< <b,
«cwt*» wwtf
daugiau, kaip 300 įvairių mal Pats gyvenimas mus prie
. /Wl HMM t0OCATi» f MtWt(lt>A'( t.t POūA
*«u
to-oa-v m w.dv
« BURMT-rz
v WAS. &HOUSUT Ut lM ’< JCOOT PU> &OMI
pudlM,t o» SooP—■
inu, kuriom popiežiai suteikė to spiria. Kada visi dirbsime,
t*IMK ws Sa v v
[iconAG* cuteuf
aiu«»
■<
dout
'
kmom
'
ma
»
ti
J
■ft«G«AW lAOU
MAkMtRSy—O. iu nik ?«va - roft. (.
atlaidus. Nors visos maldos kiekvienas savo dalelę įneši
'"\WUlPPtO tetAHj
fceros, bet už vis geriausios me į lietuvių labdarių organi
yra tos, kurioms suteikti at zaciją, tada nebus sunku ap
laidai. Šita knygelė turėtų bū- rūpinti visi aktualieji labda
\ti visų katalikų rankose. Kai rybės reikalai. Lengviau ir
na su aptaisais ............. 60c. šiuos sunkius laikus pergyve
nsime ir mūsų tautinis veiki
“DRAUGO” KNYGYNE
mas mažiau tenukėntės.
2334 So. Oakley Avė,
į Tad, brolau ir sesuo, nieko
Chicago, UI.

Kontestininky stovis

I

LABDARYBE

DRAUGO” EKSKURSIJA

Vandens keliais per Kopenhagą į Klaipėdą

GEGUŽIO-MAY 28 DIENĄ

“DRAUGO" LAIVAKŪRCRJ AGENTŪRA

it

i

*
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DRiaai S

00,36 “Princą* PriedoVVilclielm” šaukia MG Y.
00,3i “Mount Temple” atLygiai prieš 20 metų, 1912 vanduo nesulaikomai pradėjo sako: laivų pasukome. Nuo
m. balandžio iš 14 į 15 d. an-' veržtis į laivo vidų. įgula P^Įj^y (“Titaniko
ženklai)
gių milžiniškas keleivinis lai- suuosė nelaimų sutikti. Abu esame 50 mylių atstume.
vas, pirmų kartų plaukdamas telegrafistai Bnde ir Pliilipps
00,36 “Princas Priede
iš Anglijos Amerikon, susidū- * pradėjo dirbti, lyg drugio kre li di VYilclielm” šaukia MOV.
rė su dideliu 300 metrų virš'cianu. Visų 15 minučių iš “Ti Nauji pagelbos signalai. Sku
vandens kyšančių ledo kalnu !taniko”
antenos Neskrido bėkite. “Frankfurtas” atsa
ir nuskendo. Nelaimė įvyko to ;
ženklai.
ko: Kas yra! — MG Y, susidėl, kad laivas nežiūrint vi Fagnluiu, W,15 vai. “Pro..v- d4riuws.
sų pavojų, norėdamas pasiekt ( vauee ir ‘ ‘ Mount Temple
'’
.
00,50 “Titanikas” siunčia
pasaulinį greitumo rekordų, sugauna nelaimės signalus,
. ««<Mimpių”
plaukė visu greitumu.
*Jie teiraujasi tikslios nelai“Coronia” tuos sig-

DRAMA ATLANTO VANDENYNE

Laive buvo 1300 keleivių ir įmes vietos. Ir CapKace (Nju-; Jlalus perduoda kitiems lai885 įgulos. Nuskendo beveik įlaniando radio stotis) pagau- vama
vams.
1500 žmonių. Tik 711 žmonių'na nelaimės signalus ir vie01,00 ‘Titanikas’ kreipiasi j
išgelbėjo kiti laivai, atplau- tos pažymėjimų: “41 44 šiau- ko į“Azijų7. Šitoji atsako.
kę į nelaimės vietų. Baisūs pa rė, oO 24 rytai).
01,03 “Virginija” šaukia
geibos šauksmai geriau apja- j 00,18 “Ypiranga” tuos p«- “Titaniku”, bet ^atsakymo ne
šo nelaimę.,
negu daugybė eius signalus girdi 14 kartų. gauna. Cap Kace nurodo nešiuo klausimu parašytų veika
00,25 “Carpatina” klauso: ! |aįin^g __vįetiį.
lų. Pasirodo, kad radio tele- skubėkite į pagalbų; susidū01,10 '“Olimpia” klauso:
fonija tarptautinėj laivinin rėm, su ledu. Naujus vietos da Mes leidžiame laivelius. Kur
kystėj vaidina labai svarbų vinius perduoda Cap Kace.
jūs esate!
vaidmenį.
00,26 “negalim suprasti jo01,16 “Baltic’ l ‘ ‘ Coro“Titanikas” buvo 46,000 xių signalų”. Besiveržiančių
nia”: Praneškite ‘ Titaniku?
įtonų talpumo ir anuo metu bu garų ūžimas nustelbia apara
— mes atplaukiame.
vo moderniškiausias keleivi- to garsus.
01,20 “Virginija” klauso iš
nis laivas.
00,30* ‘ ‘ Titanikas ’ ’ “ Frank
Balandžio mėnesį didelį le furtu?’ perduoda katastrofos Cap Kace: praneškit “Titani
dų kalnai plaukia iš ašigalio geografinę vietų. Plaukite pa- kui”, kad “Baltic” plaukia
sričių į pietus ir pasiekia didį gelbon užvažiavome ant ledo. pagelbon. Jis yra 150 mylių
jį laivų kelių iš Europos Ame “Coronia” toliau žinių per nuo nelaimės vietos.
rikon. Todėl nelaimėms iš duoda “Baltikui” ir kitiems 01,20 “Coronia” ‘Titaniku?:
vengti tuo metų plaukių lai laivams.
“Baltic” plaukia pagelbon.
vai, jei tik pamato pluduruo
jančius ledus, tuoj vienas ki ^llllll||IUII1lllliUllHHlUIIUIUIUUIIIII!IHIIIIIIIlllHMilWIIIHNIIIUUIUUIUIM*Ullll!
tam praneša. Jau iš ryto ba
landžio 14 d. “Titanikas” ga
vo labai daug perspėjimų. A- =
tėjus nakčiai kapitonas Smitb =
įsakė sustiprinti sargybų. Pa- į 5
skutimo “Manasa” perspėji
mo ‘ ‘ Titanikas ’ ’ neišgi rdo,
nes jis kaip tik tuo metu, 21,
40 vai. kalbėjosi su Amerikos
žemyno Cap Rače radio sto
tim.
Kelias minutes prieš vidur
naktį stiebe sargybininkas pa
'
3343 South Halsted Street
matė nepaprastų ledų kalnų.
Pranešė. Tačiau jau buvo vė
Galutinas išpardavimas General Motors Radijų, V1C- =
lu.
TOR, tyliLLCO, FADA, BOSCH už negirdėtai že- !
“Titanikas” tokiu smarku
mas kainas.
|
rau užlėkė ant ledo, kad sudu
Elektrikinės radios po
9.00 ir aukšč. =
žo visas laivo priešakys ir
Pianai po $15.00 ir aukščiau.

10 Tukstančų Stako
Galutinas Išpardavimas
REX RAINO IR FINANCE CO.

$1

LABDARYBĖSlKYRiŪšr
S
_ _______
!§

$4.00

Nauji AValnut radio kabinetai po ..
Gaidoj vertės 15—25c po ......................... . ££ ceatus-

(Tęsinys nuo 3-čio pusi.) = Lietuviški rekordai po .......
i 9. centų
penas, M. Moran, U. Jarue- Į s
Cash registerig vertės $300.00 už ....
kienė, T. Mažeikienė, O. Sida- =
brienė, U. Jokubaitė, B. Prf- = 8 pėdų stiklinis show case už ..
plauskas, M. Tregiūtė.
= 50 šmotu china dish setas po .......
Moterų Sąjunga toj koloni
joj parodė seserims ypatingų = Day Beds po ..........
užuojautų ir palankumų. Taip' f Galutinas išpardavimas tęsis per
pat norime viešai padėkuoti
Gracildai Samolaitei, kuri pa
K. LIUTKUS, managerius
skolino mums $1000, nereika I
laudama jokio nuošimčio. Jei
daugiau tokių geradarių atsi
rastų, tai mūsų rūpesčiai dėl
naujos koplyčios išnyktų.
|
3343 So. Halsted St. Chicago, III.
Norime taip pat padėkoti ^IIIIIUIIIIIIHUIIIIIIIINIIIIIIIIIIIimillUIIINUNIIIIHIIIIIIIIIIIIIIII
gerb. kun. M. Urbonui, kuris
aukojo $220, ir Dubois ir apy
linkės lietuviams, kurie sudė
jo $338.
Padėka taip pat pridera
Detroit’o Šv. Jurgio parapi
jos rėmėjams, kurių vakaras
pelnė $75, ir tos parapijas
Marijos Vaikeliams, kurios
$20 aukojo iš savo d r-jos iždo.
Gerb. kun. K. Urbonavičiui '
reiškiame padėkų už jo $100 .
aukų.
Visiems mūsų geraširdžio- |
ms rėmėjams ir geradariams į
tegu Dievas atlygina šimte- f
riopai l
Dėkingos

$65.00
$20.00
$4.50
$12.00

5 dienas

|

6v. Pranciškaus seserys

C gūžės 3, 1932

— “Olimpia” nurodo vietą: Trsonūs mašinomis. Jūs esate ar silaikė tik 711 žmonių. Jie vi
plaukit kiek į pietus. Busitik- • čiau nelaimės vietos. “Titani- si buvo išgelbėti, jų tarpe ir
biui. — “Titanikas” į “Olim- 'kas” visus keleivius sodina abu telegrafistai. Pirmiausia
pių”: moteris sodiname į gel į laivelius. Oras aiškus ir ra “Carpatliia” iš vandens iš
l»ėjimp laivelius. ‘ ‘ Titanikas ’ ’ mas. “Olimpia” yra vieninle traukė telegrafistų Bride. Jis
ir “Olimpia” kalbasi.
lis laivas iš arčiausios vietos buvo stipriai įsikibęs į laivo
01,27 ‘ ‘Titanikas ’ ’ pakarto plaukius pagelbon. Kiti per tė nuolaužų. Gyvieji jam dėkojo
ja, kad moteris sodina į laive Ii.
•
už gyvybės išgelbėjimų, o jis
liūs.
01,45 “ Carpatliia’’’ sugau- į“Titanike” būdamas jau iki
01,30 į “Olimpių”: kelei na paskutinę žinių iš “Titan? juižastų apsemtas pasiuntė sa
viai sodinami į laivelius.
ko”: vanduo mašinų skyriuj vo motinai paskutinę telegra
01,35 “Olimpia’^ klausia: jau siekia katilus.
mų: “Sveika, mamyte, MenuKoks oras? — “Titanikas”:
Iki 2 vai. Visi laivai šaukia jBiu,iuk ~
aiškus ir ramus. — “Paltie“ j “Titaniku”, bet atsakymo! Taip — išsigelbėjo, bet tik
girdi: mašinų skyrius jau ap
įjau negauna. “Virginia” jau kelioms valandoms. Jis mirė
semitas. — “Mount Temple”
visai silpnai girdi “Titaniko” Carpatliios” laive, beprotišgirdi,
kad “Frankfurtas”
signalus.
ko darbo ir nelaimės iškaukiu
klausia: ar jau visus keleivius
02,17 visai nutrūksta “Titą tas.
išsodino!? Atsakymo nėra.
niko” signalai.
D. N.
01,37 “Olimpia” į Titani
02,20 “Olimpia” į visus lai
ku”: mes plaukiamle visomis
vus: “Titanikas” daugiau ne
SAVANORIŲ SUVA
jėgomis.
atsako. Jau pusvalandis nie
ŽIAVIMAS
01,40 “Olimpia” į “Titani ko naujo.
ku”: ugnis užkurta po visais
Tragedija baigėsi.
Balandžio 23-t-24 dd. Kaukatilais. Skubame, kiek gali “ Carpathia” pirmiausia ai ne įvyko Lietuvos savanorių
me. ‘
plaukė į nelaihiės vietų. “Ti sujungus suvažiavimas.
— Cap Rače šaukia “Virgi tanikas jau gulėjo Atlanto
nių”: “Olimpia” plaukia vi- dugne. Vandens paviršiuj iš-

u

ŠALTINIS”

Šį gražų vardų nešioja se
niausias Lietuvoje katalikų sa
vaitinis laikraštis
,
♦
“Šaltinis” duoda daug įdo
mių skaitymų, kuriuose būna
nuodugniai išaiškinti mūsų gy
venime klausimai. “Šaltinis”
duoda daug žinių ne tiktai išė
Lietuvos gyvenimo, bet ir iš
visų. pasaulio kraštų.

“ŠALTINIS”
Paštas Marijampolė

For COLDS, COUGHS
Sove throat, mvacular rheumatic acheg&pains,apply Muaterole, the ”eoiu*ter-irritant”

i

JOHN B. BORDEN

NUPIGINTOS LAIVAKORTĖS

2151 W. 22nd St. 6 iki 9 vak.
Name: S iki 9 ryto. Tel. Repub. 9600

Pirmoji ekskursija iš New Yorko išplauks GEGUŽĖS
28 D., j Klaipėdą per Kopenhagą laivu FREDERIK VIII.
Antroji ekskursija iš New Yorko išplauks Prancūzų
Linijos laivu FRANCE, BIRŽELIO 16 D., per Havre j
Klaipėdą.
/
LAIVAKORČIŲ KAINOS:
IŠ NĘW YORKO 3-čla klesa j Klaipėdą .... $75.50
I abi pusi.............................................................. $125.50

“Draugo” Laivakorčių Agentūra parūpina visus rei
kalingus kelionei dokumentus ir už patarnavimą nieko
neskaito — patarnauja veltui.
Šie laivai išplaukia iš New Yorko sekančiomis
dienomis:
Gegužio—May 10 d.—KINGSHOLM
>>
14 d.—AQUITANIA
»»
25 d.—BERENGARIA
tf
28 d.—FREDERIK VIII “DRAUGO”
EKSKURSIJA
I d.—LANCASTRIA, eina tiesiai į
Birželio—June
Klaipėdą.
99
3 d.—ILF DE FRANCE .
99

99

99

99

10 PIECE COSlViETIC
SĖT $1.97
This Is a Pamons VIvani Sėt and Inciudes f»ee pow<Jur, 11.00; Rouge, 75c,
Tlaaua Cream 41.*0, Dcpilatory *1.00,
Faclal Astringeęt
Bath Salt 1.00.
Toilet Water *1-,
me >2.75, BrtlKantine 75c, Iškln
ener 75c.
Totai
Valu# *11.00.
S;
ice, <1.97 for all
ten plecea to ln
this line.

;

i. A

Vardas

Telephone Roosevelt 9090

Kad duoti žmonėms progos išvažiuoti į Europą
aplankyti savuosius, Laivų kompanijos papigino laiva
kortes net 20%. Taigi, kurie važiuoja į Californiją ar j
Floridą, vasaros laiku atostogų, patartina geriau va
žiuoti į Lietuvą,' kur bus daug įdomiau ir maloniau
laiką praleisi.
Šiemet “Draugas” rengia dvi oficiales ekskursijas:

99

ADVOKATAS
105 W. Adams St., Km. 2117
Telephone Randolph 6727

20%

99

(John Eagdziunas Eorden)

AT ALL DRUGGISTS

7 d.—BREMFN

II d.—PARIS
16 d.—FRANCE, “Draugo” ekskursija.
99
O
18 d.—UNITED STATES
9 d.—ILE DE FRANCE
Liepos
Liepoj—J uly 30 d.-GRIPSHOLM

A. A. SLAKIS

Siuųčiamę
Finišai '

aštų COD
mt
nepatenkintus.

X

Bee Vau 5S0-5th Aveaue, New York

ADVOKATAS
Miesto Ofisas 77 W. Washington St.
Romu 905
Tei. Dea.rbo.rn 7966
Valandos S ryto ikU4 po pietų
Vtarninkais ir Ketvertais
— 6 iki 9 vai.
4145 Archer Avė. Tel. Lafayette 7337

Vakarais:

Namų Tei. Hyde Park &395

CHAS. A. PEPPER
LIETUVIS ADVOKATAS
155 N. Clark St., Room 909
Telephone KRANK?LIN 6745

VISADA
UŽMIRŠTA

3117 Union Avė., 7 iki 9 v. v.
Telephone VICTORY 2213

Ar žinot, koUėl jos ne
mėgo?
Ji pati nežinojo.
Jos blogas kvapas buvo
priežastim, nes blogo kva
po niekas nemėgsta. Vie
nok visi tų gali pašalinti.
Gargaliuok su L>isterine ir
tas atliks kas reikia. Var
tok kasdien. Bandymai ro
do, kad šis vaistas atlieka
greit, ko kiti vaistai ne
padaro per 4 dienas.

LAMBERT
Nesirūpink
niežėji
mu,
pleiskanomis,
išbėrimais, spuogais
ir kitais odos negerumais.
Tik
gauk gydanti antiseptikų Žemo—
saugus.
Aptiekose.
35c.,
<0c.,
$1.00.

žemo

OR

S K I (M

PHAKMACAL,

COMPANY

S t. Louis, Mo.

USTERINE
onMsMBtlc* csus’g hlste is*

4<

|R»|TATIONS

T*r~
GRASIOS j

REX RADIO IR FINANCE CO.

Vis

Mddts

Murinę valo,
be pavojaus.
Knyga “Eye
Beauty” *nt

švelnina gaivina
Jų* j* pamėgsitu
Cane” arba “Blya
parvUiaiet IBM*.

Co., Dpt. M. S., 9B. Ošia St., Chic*s»

—1,1

LTS

33B*

Irceiariienis, Gegužes 3, 1934

K

V

LIETUVIAI AMERIKOJE

botume dėkingi, kad praneš

K

A

a

B

DAKTARAI:

Būtų neprošulį paminėti, vi«

tumėte komisijos pirmlkiUkai nų dalykų. Būtent mirus miel

J. J. Mockui, 'i'ei. Cicero 3615 telio kolektoriui H. Chuchnai,

CICERO, IIL T
Vvasmngton

George
iguul.

Bicen-

ueguzes 8 u 2 vai. po

piet prie »v. Antano parapi
mokyklos prasidės

jos

jimas

sunaktuvių

kuo metų

nuo Jurgio

minė

Vašingtono gimi

mo dienos, Tų dienų Cicerus

Komisija ypač kviečia šias arba į namus: 1248 Bo. 4t)tn
AVe., Cicero, iii.
Juraugijas dalyvauti, nes jų* u
jei tų dienų lytų, tai viskas
sminuniai įvyas paminejmio
bus atidėta kitam sekmadie
uieuų aioa venų u. o ei garimu,
niui, gegužės 15 d.
euių įaoui pageiuuujama Su
Šventes minėjimo komisija:
šaukti
nepaprastų
^ekstra)
W. btankevicius, j. Bar ta
susiriiiknuų. Šios uraugijos:
šius, V. Kižas, K. Kričauskas,
Moterų Bųjunga,
j. Grybauskas, J. Bukauskas,
Bv. Vardo Jėzaus,
j. ’Vjikag, J. J. Mockus. • >
metuvos Mylėtojų,

miesto akys bus atkreiptos į

metu vos beserų,

vakarines Žvaigždes.

jų, todėl

dyti

mes

savo

turime

paro

susiorganizavnuo

uaiybę. raragnikiiue viens ki-

uaiy vauti.
BBBįl'rogramos centras

•Draugijos kviečiamos daly

tyta, kad uiaugijų vieta mar-

Komisija taip

riuos lietuviams

padovanojo ryti labai didelį skaičių nu

Cicero i'ark Board. Visų dr- mos. Ko daugiau, to geriau.

ti dalyvauti medžio apkasimo bus
ceremonijoje.

kienų.

Visa programa bus rauke ir

gijų piimuunkai bus pašauk

maikrofonas,

įtaisytas

Dalyvių rekor kad visi galėtų girdėti.

tai mes

mų arba patarimų,
ton’ų, D. C.
..z „„-------------- ------------ :-----------------

Tonas bkyrius savo naujoj

15-tos gatvės

ir Cicero Avė. Norint mašinų

GKAbOKIAl:

pataisyti ar kitokių mašinoms

LA C ti AVIU H
IK &UNU&

PIGIAUSIAS LIET. GRABORIUS
CHICAGOJE
,

Laidotuvėms pa
tarnauju
geriausia
ir pigiau nefcu kiti
todėl, kad priklau
sau prie grabų išdirbystės.
'
OFISAS
668 West 18 Street
Telef. Ganai 6174
SKYRIUS: 3238 S.
Halsted Street, Tel.
Victory 4088.

tės pas p. Skyrių.

irtlUUlU»C»C

t/ato.! KUUJU
tteuuue

irreiuziu

darbu

o

uuaile

wauv

uAguuettižiU.

zJi*

tv .

džienu)

žJid n., Cnicagu

i'SL CICERO 6027

p. J. Beidoras. Geriausio-pači-

jaunam

VALSl. dramos
iŠ SftAUKlŲ MADA HfcKItak ftl į KAAIPED4

vo šviet. inimistenui pasiųstas

partija

turėjo

100 darbininkų prie

A. MASALSKIS
GBAB0BIU8
Musų patarnavimas
visuomet sąžiningas ir
nebrangus, nes neturi
me išlaidų užlaikymui
skyrių.

SiANUI P. MAŽEIKA

o^kas.

Pasistengus

Kiai-

gautų patalpų,

chorų-

sirūpinti patiems.
Iš ten su gastrolėmis po Lie

rinkimus

pralaimėjo.

tysim, kų demokratai nuveiks.

AVENUE

Kampas 46tb Ir Paulina Sta.
Tel. Boulevard 6203-8412
Nubudimo
valandoje
kreipkitės
prie manęs, patarnausiu aimpatikkai„ mandagiai, gerai ir pigiau negu
kitur. Koplyčia dėl germenų dykai.

Seniausia ir Didžiausia
LIETUVIŲ

GRABORIŲ

ĮSTAIGA

EUDEIKIS ir vėl nustebino publiką su savo nupigin
tomis Kainomis už aukštos rūšies palaidojimą. Mes
nieko nerokuojame už atvežimą mirusio žmogaus kū
no į mūsų įstaigą iš bile kokios miesto dalies.
* Reikalui esant, mūsų automobilius atvažiuos į jūsų
namus ir atveš į mūsų įstaigą, kur galėsite pamatyti
didžiausį pasirinkimą grabų ir kitų reikmenų ir už tą
patarnavimą jums visai nieko nereikės mokėti, nežiū
rint į tai, ar jūs ką pirkaite, ar ne.
EUDEIKIS yra vienatinis lietuvių graborius, kuris
teikta ambttlance patarnavimą su ekspertu lietuviu
patarnautoju. Dykai Keturios Moderniškos Koplyčios
Dėl šermenų. Pašaukite EUDEIKĮ pirm negu kreip
sitės kur kitur.

Eudeikis

x

JOBŲ GRABORIUS

DR. K. DRANGELIS _
DENTISTAS

2403 Vv’est 63rd Street
kampas Western Avenue
Vai. 9—9 išskiriant tračiadienius

Dr. C.K. Kliauga

tų perkeltas valst. teatro sky-

nūs,

to

ir

nori

KOKIUS HRKS LAIVUS

DR. VAITUSH, OPT.

seks

neblogomis

DR. MAURICE KAHN
Gydytojas ir Chirurgas
4631 SO. ASHLAND AVĖ.

sąlygomis.

KAZIMIERA
ŽUKAUSKIENĖ
po tėvais Žilvytė
Mirė geg. 1 d., 1932 m. 10:
30 vai. vak. 36 metų amžiaus.
Kito iš Kalantų parp, Rekečių
kaimo. Amerikoje išgyveno 18
metų.
Paliko dideliame nubudime
mylimą vyrą Povilą,
dukterį
Kazknierą 11 metų, sūnų Anta
ną 8 metų, seserį Marijoną Sim
kionę, 4 pusseseres Oną Ba
nienę, Uršule Jucienę, Marijo
na Janavičienę, ir Bronislavą,
pusbrolį Albiną Kuprį, švogerį Juozą Žukauskį ir švogerką,
o Lietuvoje tėvukus ir brolį
Antaną ir gimines.
Kūnas pašarvotas
124 E.
KenMngton avė. Laidotuvės įvyks petnyčioj gegužio B Iš na
ntų 8 vai. bus atlydėtas J Vi
sų šventų par. bažnyčią, kurioj
įvyks gedulingos
pamidos už
velloniės sielą. Po pamaldų bus
nulydėtas į šv. Kazimiero kapt
nea
Nuliūdę: vyras, vaikai, se

suo ir giminės.

Laidotuvėms patarnauja gra
borlus 8. M. Skudas. Tel. Roosevelt 7682.

'

galų.

TeL Yards 0994

LIETUVIS AKIŲ
SPECIALISTAS

Pasitarimų darbai jau eina į
t

Rezidencijos Tel. Plaza 3200

Ta bendrovė yra numačiusi

Palengvins akių įtempimą, kuris
iBsti Priežastim galvos skaudėjimo,
pirkti du didelius garlaivius. | Jvaigimo, akių aptemmio. nervuotuJip nhn vrs 1018 m statvti ltn'o• 8kaudam» aki1 karštį. Nuirnu
Jie aDU yra 1»XO m. StatJU ^taractua Atitaisau trumpą regystę

• i_x-

j

ji:j

i-

i • •

Anglijoje; 1922 m. prancūzai lr

Prirengtu teisingai akinius visuose

darbo ir stovi Hamburgo uo

ste. Jie atsieitų nupirkus 1^2

mil.

Tos bendrovės akcijų ang
lai turėtų 51 proc., o Lietuva

PIGIAUSIAS GRABORIUS
GARY, INDIANA
IMttkinkluG raitas, dėžė, balsamavIniaN, ka-'
ravanas .............. .................... $IIMI.lIO
(•eretmls grabas, dėžė, balsamavimaa, patarnavimas .... f 150.00

Plušlnift grabas ir visas pntarnaVBMka .............. .................. 9225.00
®«r |Wh6bk įgebąs Ir palartiavlnttus .......................... ........... 9285.00
Plieno grabas Ir visas patarna
vimas
................................ 9895.00

0R.AA88TH

49. Jei laivai duotų pelno, tai

4712 S. ASHLAND AVĖ.

’ Lietuvai manoma duoti teisę

bendrovės visas akcijas arba
nors didesnę dalį. Tuo tarpu

Tel. Yards 1829

laivai plaukiotų po anglų vė

H G. SERNER

liava, bet juose dirbtų anglų

LIETUVIS

AKIŲ

Didysis Ofisas

4605-07 South Hermitage Avenue

UPAVINSKAS&CO.
1728 CONNEUnCUT STREET
Gary, Bad.
tel. «7»0

TABAKININKYSTĖ — PE
LNINGAS VERSLAS

SPECIALISTAS

WEST 35th

Užventis, Šiaulių aps. Visi

Kampas Halsted St.

žemės ūkio gatūiniai buvo at-

t....,——. ...................

na visą laikų pastoliai laikėsi, j"

Geroi naminio tabako kilogru- [

gumas ūkininkų sako, kad tabafcininkystė

būsianti

pelnin

giausia žemės ūkro šaka. Daug

kas šiemet ruošiasi didesnius
plotus tabako sėti.

STREET

Valandos: nuo 10—4; nuo 4—8
Nekėliomis: nuo 10 4M 18.

' pigę, išskyrus tabakų. Jo kai

,

.

t

Valandos: 2-4 po pietų ir 7-9 v. ».
Nedėlioj pagal susitarimą
•

.

.-

jy

DR. S. A. DDWIAT
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
4729 WEST 12 PLACE
Vai.: 7 iki 9 v. v. išskiriant Seredoa
ir Pėtnyčios, kuriomis dienomis ja
bus.
2924 W. WASHINGTON BLVD.
Kitos vai. ant VVashington Bulvd.
4:30 — 6:30 kasdien

Telefonai: Kedzie 2460 — 2461, arba
Cicero 662 Rez. tek Cicero .2838

4142
J.42 AKCHEK
AJ
AVBNUE
Vakndoe:
Vi
11 ryto iki 1 po pietų
2 iki 4 ir 6 iki 8 vui. vak.

Nedėliomis nuo 10 iki 12 ryto
*
Telefonai dieną ir naktį
VIRGINIA 0026

TeL GrovehiU 1696

DR. A. LIUSU
U-kDMl'UJAS IR CHIRURGAS
V*.. 9-11 ryto 3-4 ir 7-9 vak.
SerMomia po pietų lr NedėldieuiMZ
Utk susitarus
3422

W.

MARGU EITE

Kės. Phone:
Engiewoou 6641
Wentworth 8000

HGAD

Office Phoue
Wentworth 3U00

DR. A. R. McUkaiIiE

r*

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6558 SO. HALSTED STREET
Valandos: 2-4 lr 7-9 vai. vakare

Ofiso Tel. VICTORY 3687
,
OL ir Res. Tel. HEMLOCK 2371

DR. J. P. POŠKA
3133 S. HALSTED STttEET
Antras ofisas ir Rezidencija

6504 B. ARTESIAN AVĖ.
Ofiso Vai. Nuo 9-12 rytais: nuo 7-9
vak.
Antro Of. Vai.: Nuo 3-6 po
piet. Utarn. ir Subat. Nuo 3-9 vak.
Šventadieniais pagal sutarimą.

Tel. Wentworth 3000
Rez. Tel Stewait 8191

DR. H. BARTUM
Gydytojas ir oniruigas

Ofisas lr Akinių Dirbtuvė

756

Kampas 31 §treet

VaL 10-11 v. r., 2-4, 7-9 v. v.
Nedėliomis it šventadieniais
H412

Tel. Boulevard 7589 *

išsipirkti per pusę metų tos

mui čia moka 4 — 5 litus. Dau

Utibo Tei. Victory 6893
Rez. TeL Drexel 9191

sias klaidas.
Speclalė atyda atkreipiama moky Jot neatsiliepia šaukite Central74«4
klos vaikučiams.
Valandos nuo 10 ryto iki 8 vaka
re. Nedėliomis nuo 10 iki 12. *
KREIVAS AKIS ATITĄJSO J TRUM
PĄ LAIKĄ SU NAUJU IŠRADIMU. GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
Daugelių atsitikimų akys atitaisomos
oe akinių. Kainos pigiau kaip kitur. Oiisas 3102 So. Halsted St.

ir lietuvių jūrininkai.

■
S. J. PAVtNSKAS & CO.

VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 dieną
N uu 2 iki' 3 po pietų
N uo 7 iki 9 vakare
N eilei, nuo 10 Iki 12 dieną

regystę.

juose įtaisė moderniškus šal atsitikimuose, egzamlnavknas daro
dytuvus. Dabar laivai yra be mas su elektra, parodančiu mažiau

Rezidencija 2369 So. Leavltt St.
Tek Canal 0706

DR. T. DUNDULIS

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
Ofisas: — 4«4& S. AstUand Avė.
Chicago, 111.
Oriso vak: nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki
8 vak. Nedėliomis pagal sutartį.
Ofiso Tel.: Boulevard 7820
Namų Tek: Prospect 1930

AKIŲ ttk b STOJAI:

Gydytojas ir Chirurgas
Ofisas 2408 WEST 62 8TREET
Kertė So. Westem Avenue
Tel. ProBpeot 1028

GYDYTOJAS
iYDYTC
IR CHIRURGAS

Lietuvis

So

daugumas

DR. J. J. KDWARSK1S

Rezidencija: 6628 S. Richmond Avė.
Telephone Republic 7868
Valandos: 1—2 Ir 7—8 vai. vak.
Nedėlioj; 10—12 ryto.

DR. M. T. SIRiKOUS

Avė. ,
J^hyue Hauiuck 7828
Panėdėliais. Seredomis ir Pėtnyčlomls
1821

. Nedėlioję pagal sutartį

Ofisas 2201 West 22nd Street .
cor. So. Leavitt St. Tei Ganai 6122

DENTISTAS

Tikimasi, kad susitarti pasi

Kapinės netrokaojamoa
Kndpklfės į jftuis bet kada

Visi Telefonai; VAROS 1741 ir 1742

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
X—Spinduliai

glijos laivininkystės bendrovė

1650 WEBT 46th STKEET

LIETUVIS GRABORIUS

DR.S.BIEZIS

Ofiso Tel. Republic 2266
Namų Tel. Hemlock 2010

Susitarus su anglais, nori

GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ1
VEDRJAB

S. M. SKUDAS

CHICAGO

ma sudaryti Lietuvos — An

L J, ZOLP

3307 Auburn Avenue

2130 WEST 22nd STREET

Cicero, Iii.

1847 W. 14th ST.

aaUja> kad be dramų, statytų

Gaila, kad mūsų tautietis J. Klaipėdos krašto lietuvių.
Kimbarkas nelaimėjo. Pama

AUBUdiN

LIETUVIS DENT1STAS
Val.: kasdien nuo 10 v. ryto iki 9
valandai vakare
Nedėliomis ir Seredomis susitarus

tuvą galėtų važinėti, kaip kad Utarninkais, Ketvergais ir Subatomia
kiekvie ligi šiol iš biaulių. Kad ten bu 2420 W. Marųuetie RB, arti Westem

Chicago, BĮ.

Tai. Rooaevelt 7U1

Tik pagei-

Tunu auLomubilius visokiems

3319

718 WEST 18 STREET

ir lietuvių

Grabonus it uaisuinuoiojas
reikalams. Kama pnėinama.

Didelė graži koplyčia dykai

Mat, Klaipėdoje būtų keliais

Res. Republic 6369

Gydo staigias ir chroniškas ligas
vyrų, moterų ir vaikų
DARO OPERACIJAS
Ligonius priima kasdieną nuo
pieftų iki 8 vai. vakaro.
Nedėliomis Ir seredemis tik
iškalno susitarus
Ofisas, Laboratorija ir X-Ray

OR.GUSSEN

po

nos balsavimo vietos, bet vis

Office: 4459 S. California Avė.

DR. A RAČKUS

X-Kay

Tel. Cicero 1260

dyta, kad dar reikia palaukti.

dėlto

Nauja, graži ko
plyčia dykai.

b

res

Vai: 2 iki 6 po pietų, 7 iki 9 vak.

GYDYTOJAS. CHIRURGAS
IR OBSTETRIKAS

VaL: Nuo 10 ryto iki 8 vakaro

ir orkestrų. Kitkuo reiklų pa

publikonų

Touaiuiiuo x«u'db Xxoo

T»i. Canal <764

D E N T I B T A S
4712 So. Ashland Avenue

atitinkamas raštas, bet nuro

pėdoje

Nesenai įvykusiuose mieste

DR. A. J. JAYDIŠ

t iki 8:84 vakare

DR, A. P. KAZLAUSKAS

p#dMyU

buyo

garadžiaus ir

-' lio vaidybos rinkimuose

Phone Boulevard 4139

(Kumpas Leavltt St.)
Valandos: Nuo 2 iki 12 ryto
Nuo 1 iki 8 vakare

gara-

pnevaizdail

B. 49 couii, dueto, m.

Rezidencija 6600 So. Artesian Avė.
Valandos: 11 ryto Iki 4 po pietų

Rez. Hemlock 7691

yra jaunas vyrukas

sekimo

A ei. AkootoeVeii xt»iu aiuav 2oi*b

1821 SOUTH HALSTED STREET

2201 We3t 2znd Street

liuose. ren yra duodamos sūb.džiaus prievaizda (arba mena sldljcs vokiečllį teatrul,

AkUVjyAgšclUttUu

ttiairtuuku,

DEN 1' 1 h T A S

atžvilgiais geriau kaip Šiau

p. Skyriaus

Naujo

KIKI LI VVRABUiCLUb

Gydytojas ir Chirurgas

Boulevard 7682

reikmenių nusipirkti, kreipki

J. F. RADAUS

Res- Prospect <669 Tel. Lafayette 6793

DR. P. Z. ZALATORIS

šutų taisymo vietą Jo garu-

džius yra prie

Nedėlioj

Seredoj pagal sutarų

vietoj atidarė gedimo ir ura-

Jei kas tuii kokių su man y-

das bus pasiųstas į Vv ashing-

Tei. Canal 0167

DR, 6.1. BLOŽIS

7-to skyriaus mokiniai

▼at: 4-4 ir 7-9 vai.

Nedėlioj susitarus

Tel. Ganai 6122

Pasveik, drauguže, mes ta

Ofise ir Ren. Tel. BouL 6914

Tel. Boul. 6911

756 West 35 StTMt (Kamp. 35 Ir Halsted St)

Arti 17 Street

ketvirtadienį,

save gerų

žmogų, o ne kokį suktų ponti-

’

Rez. Tel. Hyde Park 3395j

VaM 1-9 ir 9:M-8:N

DENTISTAS
4645 So. Ashland Ava.

cių pasimelst. Gaila, kad Die
vas pašaukia pas

/-

DR. BERTASH DR. NAIKELIS

DR. C. I, VEZEUS

draugė,

balandžio 21 d.

1 aus Uetuviams, kai kaua net
pat kviečia 1 atvažiuodavo į lietuvių Dažny

ku uraugijas dalyvauti ir pada

/

Ofiso ir

bus nustatyta1
vęs laukiame mokykloje!
| tonus n. Cnueima. i\ors jis
dalyvaujančių
narių
Šv. Juozapo par. mokyklos
i uuvo čekas, bet ouvo paiau-

ris auga keletu šimtų metų ir visus čikagiečius lietuvius, ir

paminklo,

skyriaus

aštunto

Vatandee: 10 iki lt ryto;
iki 6 po pietų.
(Vakarais: Utarninke Ir Ketverge iki t vai.).
• Seredomis ir NedSllomlr pagal susitarimą.

Ofiso Tel, Lafayette 7337

ieveiteno tapo užmuštas nau
jai išrinktasis įmestlio kolek-

savimoZ eneje

bus pa- skaičių.

(į., vakarų e-

4

Phone Boulevard 7043

State ligoninę,
Balandžio

4145 Archer Avė. (Kampas Francisco Avė.)

DEN TĮSTAI

SCRANTON, PA.

susirgo apendicitu. Išvežta į

KAuiO STOTIS

Iki sioi yra n maždaug apsvars

pagal

Rcp.

Specialistė Moterų Ir Valkų Ligų

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2423 W«nt MtuRuecte Road
Vii.; 2-6 ir 7-9 P. U. Ket. 1-12 AM.
NedėliOj HUSltlU UH

to Juozapo par. mokyklos mū

ceremonijai u.

vauti su visu

sodinimas “Elnį ' medžio, ku

dedikavimas

\

sų

setuose apie šį įvykį. Atjsilankys garsių sjveėių ir kalbėto

-t

DR. SUZANA A. SLAKIS

DR. J- J. STONAITIS

valdininkų būvy, bet jis gulė

Aldona Ramanauskaitė, šven

CICEK01OL

*•

\

yra jau pasneiousi

vietiniuose ir Cnieagos laikva>

jis yra šiokių tokių miestelio

tų atsisakyti ir tų vietų užim

Rea <707 S. Artesian Avė.
TeL Grovehlli 0617

>

statyti dr. S. Daujotu. Nors

busiv. uetuvių Am. 48 kp.

mus lietuvius, nes vyriausioji
Komisija

kad į jo vietų būtų galima į- Ofise* Tol. Groveklll 0617

•

Skaitykite ir platinkite
dienraštį “Draugę” ir
remkite visus tuos pro
fesionalus ir biznierius,
kurie garsinasi jame.

DR. CUABlfS SEGAL
Perkėlė savo ofisą po numeriu

6558 S. HALSTED STELEI
.VaL: 2-4 ir 7-9 vai. vakare

4729 SO. ASHLAND AVĖ.
SPECU AUSTAS

A. L ŪAVIDONIS, M. D:

Džiovų, Moterų Ir Vyrų Ligų
VaL: ryto nuo 10—12 nuo 2—4 po
pietų: 7—8:30 vai. vakare.
Nedėiiomla 10 iki 12

Telefonas Midway 2880

4910 SO. MICHIGAN AVENUE
TeL Kenuvood 6107
Valandos:
Nuo 9 iki 11 valandai ryte:
Nuo t iki 8 valandai vakare

apart šventadienio ir ketvirtadieniu.
HEMLOCK 8121

DR. V. S. NARES
(Naryauckas)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2420 Weat Marųuette Road
'. VALANDOS:
9 UH 12 ryto, 7 iki 9 vakare
Utarn. lr Ketv. vak. pagal sutartį

TeL Hemlock 2700

Rea Tel. Prospect 06X9

DR. B. ARON
GYDYTOJAS IR OHIRURGAH
OfkaB 6166 South Kedzie

Ree. 6468 S». CailfonUa Avė.

Valu »-4, 1-9 y. X. Uaklrtaat Ketv ;

’ iv

4.

J
S t A nG A S

' C H I C A G O J E

......... .,,'t

i
“ t>AINOS” CHOI RO NAUJA VALDYBA

1

> 1

.

he eent į

‘Trečiadienis, Gegužės 3, 1932

šyčiau gerb. “"Draugo” reda viŠkai kalbėti’ Gaila, Lietuvo l. vyčių
Motinų Dieną gegužės 8 d. mūsų gražių liaudies dainų.
kcijos tokių skelbimų nedėti, je gimusių motinų, kad negali
' Didžiausios eilės motinų ren- Taip pat pažymėtinas Bud
nes jie išnaudoja mūsų žmo ! su Čia gimusiomis dukterimis
giasi drauge eiti prie Šv. Ko riko radijo trio1 savo tikrai
BRIGHTON PARKAS
čiai nekomunistai pradėjo San nes komunistų naudai, žadė susikalbėti lietuviškai.
Balandžio 29 d.a įvyko cho munijos sekmadienio rytą 7:- šauniu grojimu, kuris verste
-----------kti “Inčeris tegu kalba, Inče- dami užpailiuoti protestus ko
Gegutė Hro sezono užbaigimo susirin- 30 valandą ir motinų intenci Verčia ir jaunus ir senius lin
Kaip atrodo Brighton Par- rį perstatau už pirmininką” rte dėl taksų už $3.00 arba
'kimas Šv. Jurgio par. svetai ja bus tą valandą atlaikytos ksmai šokti.
mes žinome,
kas, žiūrint iš mano kampelio, ir tt. Inčeris, matydamas, kad visai dykai.
NORTH SIDE
nėj. Išklausius senosios val Šv. Mišios. O vakare rengia Iš viso reikia pripažinti,
Misijos. Šios dienos klausi-Į ten bus netvarka, pareiškė, kad korte reikia užmokėti $5.
dybos pranešimų, prieita prie ma graži iškilmei pritaikyta kad Budriko krautuvės duo
mas pas mus yra misijos, lui-jkad jis neapsiima nei kalbėti, Vadinasi, jie žada tai, ko jie
Pavasaris jau čia. Parapi- rinkimų naujos valdybos atei programa parapijos svetainėj, damos radijo programos sek
rios tęsis dvi savaites, t. y.:'nei pirmininku J)ūti, bet aiš- nepadarys, o jūsų pinigus pa jonys ėmė rūpintis ir tuoj pra nančiam sezonui. Į valdybą
madieniais ir ketvirtadienių
viena moterims, antra — vy- j kiai pareiškė, kad jo nuome siims. Ir be to dar ima po 25c. dėjo taisyti parapijos daržus išrinkta: pirm. K. Paže raki s,
i vakarais būna rūpestingai pa
tams. Moterys labai gausiaiJ ne, šis susirinkimas yra šauk- mėnesiui, o mūsų organizaci ir taip pat seserų vienuolių vicepirm. J. Juozaitis, raštin.
rengtos, įvairios ir malonios.
lankė misijas visą savaitę; pa- j tas ne taksų reikalais, bet ko- ja ima tik po 10c. mėnesiui. daržą. Nugriovė senąjį meti], R. Zalatorius.
Jonas
Mūsų susirinkimas bus pa j Ir prisodino naujų.
žiflrėsime, kaip vyrai lankys. 1 munistų propagandai ir kaiMenedžierių ir vedėją ren Plačiai žinomo “Draugo”
Dabar, kai yra nedarbas, vy- po tokiame susirinkimfe mums skelbtas tuo po midijų.
Gerieji darbuotojai būtent: ka apskričio sir.chore valdy kontestininko sūnus Jonas Gu
p-ąi A. Šakys, M. Kareckas, bos pirmam posėdy, kuris į- bysta yra pasidavęs apendici
rams nebus išsikalbėjimo, kad nepridera dalyvauti ir kvietė
neturi laiko. Šita savai- visus išeiti lauk ir-sekti laik! Grigas, Slauta, Tomaševicius vyks gegužės 9 d. vakare. Nu to operacijai, kurią padarė dr.
tė skirta vyrams. Taigi, raščius, kada bus šaukiamas
ir kiti. Gražu buvo į juos žiū statys ateinančiam sezonui M. T. Strikolis Šv. Kryžiaus Kat.' Federacijos Chicagos
rėti, nes jie atliko savo ener 1 programą, samjdys choro ve ligoninėje. Draugai ir pažįsta apskr. mėnesinis svarbus su
vyrai nepasiduokite moterims, susirinkimas taksų reikalu pa
Balandžio 27 d. Ciceroj įvy gingus darbus. Vasaros metu dėją ir rinks menedžerių.
o iš to bus nauda visiems.
rapijos naujoje svetainėje. Tai
mieji prašomi nepamiršti ap sirinkimas įvyksta gegužės 4
d. 8 vai. vakare Aušros Var
Komunizmas dvokia. Esant pareiškęs Inčeris su daug ki- ko visų Chicagos Moterų Są pamatysime didelį gražumą.
Choro susirinkimas įvyks lankyti (kamb. nr 315).
nedarbui ir taksierių bei pro-1 tų braitdnparkiečių apleido jungos kuopų valdybų bei vei
Vyčių jaunimas pradės sa gegužės 13 d. Šv. Jurgio par. ,
Buvęs tų parapijos mokykloje.
Visų kolonijų Fed. skyr,
hibišinistų netvarkai, šiai, ko-' svetainę, ir visas susirinkimas kėjų susirinkimas, kurį šaukė vo beisbolo sezoną gegužės 8 svetainėj. Bus labai svarbus
ir draugijų atstovai kviečiai
munizmas kiša gal%ą iš po tos sugriuvo. Mileris lyg pasiutęs Mot. S-gos dvasios vadas kun. d. St. Phillip’s High School susirinkimas. Nauja valdyba
1
būtinai
atsilankyti.
netvarkos, kaip grybas iš po šuo, pamatęs, kad visos jų pa- H. Vaičūnas. Susirinkimo tik (Kedzie and Jackson’ Blvd.). praneš apie savo planus atei
rast.
sųpuvusių lapų.
stangos nuėjo niekais, pašo- slas buvo aptarti bendras iš Žkidiųihr prasidės Al' vai. po nančiam sezonui ir. praėjusio
Praėjusį sekmadienį vėl te
Prisidengę taksų reikilnis, k«s Sauk5: “Pinkite, neiki- kilmes Motinos Dienai pami piet. Paremkite ir šaukite sa sezono menedžeris L. Krekš- ko gėrėtis gražia lietuvių ra
čiūnas duos platų finansini dijo programa iš stoties WC j Ciceros lietuvių pagerinimo
komunistai “Vilnies” garbin te lauk; jau velnias išnešė nėti, Sąjungos vajaus reika vo kuopos žaidėjų garbei.
X Šv. Rožančiaus draugija pranešimą.
FL nuo 1 iki 2 vai. popiet, ku j politikos bliubo mėnesinis sutojai šaukė net kelis nesėk- tuos judošius, kurie mūsų tva lai, bendras sąjungiečių veikirengs kauliukų žaidimus ge
G. R. ri buvo duota Jos. F. ^Budriko isinnkimas įvyks gegužės 4 d.
1 Rungus masinius mitingus Bri rką suardė”. Bet niekas jo imas ir tt.
radijo ir rakandų krautuvės i7:3O valandą vakare Lukštieghton Parke, bet dėka mūsų neklausė; visi ėjo lauk iki1 Kurioms iš veikėjų teko gužės 11 d. parap. svetainėj,
tam susirinkime dalyvauti, ti 7:30 valandą vakare. Draugi
lėšontis (3417 S. Hįalsted St., Inės svetainėje. Nariai, ateiki
apšviestesniems biznieriams, svetainė liko veik tuščia.
kiu, išsinešė gražiausių įspū ja visuomet rūpinasi parapi
Chicago). Malonu buvo klau te ir kaimynus atsiveskite. Tu
kurie gerai pažįsta komunis
džių iš tėviškų kun. Vaičūno jos reikalais,' ir manau, kad
Visa parapi sytis harmoningai suderinto rime labai svarbių reikalų.
tus, visos jų pastangos nuėjo
‘‘šuniui ant naudos”. Į pirmą K. Inčeriui pasitarus su vie pamokymų. Gerb. dvasios va parapijonys atjaus jų prakil ja smarkiai ruošiasi minėti dvigubo kvarteto dainavimą
jų šaukiamą mitingą niekas tiniais veikėjais, tapo sušauk- das, ilgiau kaip dvi valandas nius darbus ir parems, atsi
KITAI OPERACIJAI
kalbėdamas, nurodė mūsų, mo lankydami į šį vakarėlį. Ko
neatėjo; taigi, nutarė apgau-J
LONDONAS,
geg. 4. — Milįngai šaukti per “Draugą” jos svetainėj, kur atsilankė terų, klaidas, išdėstė, kaip ir misija prašo, kad, kas tik ga
nisterio pirmininko MacDonagarsindami, kad bus Brighton apie 700 žmonių ir kur kal- kokiu būdu turime dirbti ir lėtų, atsineštų po dovanėlę.
; ld’o akiai padaryta operacija.
F- s
Parko lietuvių namų savinin-i b®2° banko prezidentas J. J. pasiaukoti savo organizacijai, '■ '
Į Rytoj kitai jo akiai bus. daro
kų susirinkimas Gramonto iElias’ P- J- Ucaitis, adv. Bar- jei iš tikrųjų mums rūpi jos
ma operacija.
. ■ .
. - i ' ■■
svetainėje. Na, į tokį susirin- iby ir kiti* Komunistai, nore-, gerovė. Toliau ragino visų
. Vykstantiems Lietuvon
kimą daug žmonių atėjo, bet!danc’i ko^ PakiSti mŪ8^ dard Chicagos kuopų sąjungietes
MRBKHJAM Il{ MAINOM
tuoj pasirodė apgavvstė, nes 'bui’ bet nedrįsdami patys da- .dalyvauti Motinos Dienos ben
Karmas, napius, lotus ir visokius
LAIVAKORTES
biznius visose valstijose.
Mes turi
jį garsinti geri kalbėtojai, ku- lygauti, pasiuntė savo ištiki-Į drose iškilmėse, kuriės įvyks
me didelį pasirinkimą. Norintieji plNUPIGINTOS
Jrktlar mainytl pirma parnatykit mu
rie turėjo kalbėti apie taksu.-,
tarn^ niekam nepažįstamą Ciceroj, gegužės 15, 9 vai, rylių burgervj.
Klauskite A. Grigas.
neatvažiavo, nes jiems visie-l Janušjb Sis> atėjęs pas rengė- i tą su Šv. Mišiomis, per ku
20% ■
I Real Estate vedėjo.
J. NAMON EINANCE CO.
ras automobiliai sugriuvo ant1^ siūlėsi Pagelbėti rengime, rias kvietė visas drauge eiti
KETURIOS JSEUAPRASTOS
8755 So. Wrstcrn Avon ne
gatvės ir S. Wood gatVėš nes turi pažintį su svetimtau priešv. Komunijos. Be to, vt(taip sakė vienas kriaučius su <‘iais’ kurie taiP P81 rūpinas *9 gegužės mėnesį skirti agimediniu kūju lakstydamas a- taksi* reikahl- Rengėjai, nema tacijai už Mot. Sąjungą, įraJ KLAIP6PA,£por C-openhago
pie stalą). Na, ką gi daryti pydami tame nieko blogo, pri- šinėti naujas nares ir tt.
Lietuvos PiĮięčtams Pasai
vargšams? O čia būta viskas
Janušo pasiūlymą. Bet. jeį kiekvieną Chicagos sąir Visos Dykai
iš kalno suplanuota. Štai, štai kflda įvyko prakalbos, tai Pa* jungietė būtų girdėjusi visus
/
Mes permufuojame pianris
ga paprašo balso kažkoks Ro-;
kftd Janusas buvo ko-! ^uos pamokymus ir raginiLmičius ir kitokius dalykus.
> PIRMOJI
manas, “Vilnies” skaitytojas. niunistų pasiuntinys tvarkai muS) įj^iu, jos dvasia atgimKuomet prieteliai tolimose vietose
r
GSaUEtS 14 d. ~ Musų patarnavimas yra
ir bendradarbis, ir duoda pa- ard?tk Jis ir stengėsi ardyti
natfja nuotaika dirbti savo
mini sukaktuves, tai ta proga, juos
ttuvn
greitas, geras ir nebrangus.
siūlymą, kad vietoj neatsilan- tvarką, kol J. K. Inčeris, va- organizacijos gerovei.
pasveikinti ir palinkėti geriau\
“UNITED STATES”
I
kiusių kalbėtojų būtų pakvie- karo vedėjas, kantrybės prisioe kloties yra geriausia padaryti
LIETUVOS
VYČIŲ
Mes
pervežame
daiktus iš
Yra vilties, kad tos, kurios
telefonu. Jei yra koks reikalas atlik
stas kalbėti Milleris, ‘Vilnies’ trūkęs, paprašė jį ir jo pakvie
' ORGA'NIZACIJOS
ir į kitus miestus.
buvo, kurioms tikrai rūpi Sąti vietose už miesto ribų, tai išban
administratorius ir “Vilnies” stus kalbėtojus apleisti svetai
dęs rasi, kad pašaukti telefonu yni
ANTROJI
žinių rinkėjas (taip jį Roma nę. Prakalboms pasibaigus ir jnngos reikalai, dirbs su dar
Z
"
\
tinkamiausias daiktas. Tas mažai te
esant
vėlam
laikui,
vakaro
vėdidesne
meile,
1
didesniu
pasiGEGUŽES
28
d.
nas titulavo). Na, ir prasidė
kainuoja, nežiūrint kur šauks’i.
laivu
jo “spvčius” susidedantis iš ^®jas PaPraSė susirinkusių su- nukojinju, dirbs katalikių moMūsų noras pabelbėti jums kalbėtis
‘TftĘPERIK VIII”
Rusijos rojaus ir Amerikos «rižti sekanti vakar* 8UorKa ,terU Arrterik°j «®’«vei.
aiškiai,
greitai ir pigiai bet kur su
(M«rqncttc JrvvPlry ft Radio)
AMERJKO8 LIETUVIŲ
betkuo, bet kada.
pragaro. Mileris agitavo nie- nizuoti nami* įninku sąjur, !
Pirkusieji pas mus u* |5 ar daujEgONOMlNlO CENTRO
ziau bus dykai nufotografuoti.
Pratfjje-au laikraščiais
ko neklausyti nei kunigų, nei
Tas ir įvyko kitą vakarą
“AM. U^TUVlŲ." “DRAUGO”
daktarų, nei advokatų, nes ParaPG°s svetainėje, kur tajio
Rengiama apeelallal dėl Ameri
Tel.
kos Heituvųj, prekybininkų Ir pra
jie, sako ne jus, bet jūsų ki- Kuorgan’zu°ta Brighton
Hemlock 8380
monininkų.
Balan.
šenes gano. Jums, sako, rei- ko
/
kia stipriai susiorganizuoti
ir išrinkta valdyba: 28 <lien« Sv- KryiSaur ligoniK
TREČIOJI
taksy uetnokMi ir jūs, niekas P’rm* J- K- Encheria, raSt. J,« riejos surengs 3-e„

j

O

Rep.
BRIGHTON PARKAS

PRANEŠIMAI

B P. gaisas j
IŠ MOTERŲ SUSIRINKIMO

LIETUVIŲ VALANDA

L. Krikščiūnas,

M.
DIEVO APVZ. PARAPIJA ’
Motinų Diena.

Lietuvių namų savininkų
sąjungom suorganizavimas. J.

Rašt. A Tumavičius

t®8 masinis mitingas parapi

46

f

Geros kloties

{ AR ŽADI KRAUSTYTIS?
IALEŠAUSKAS & SON
7126 So. Rockwell Street
v Tel. Republic 5099

Linkėjimai

R. ANDRELIUNA*v

jr.S»iW*

Buvusi
NELINKSMOS ŽINIOS
Par- Manųuette Park.—
Nam’ Savininkų

iŠ namų neišmes.
A- Pakelti»
»«»• Ji
™
V
'Nutarta spsirinkimus rengti ilk Club. Rėmėjų suvažiavo 73'
Tuo laiku į svetainę atėjo’2 kartus per mėnesį parapijos Hetųvės ir 2 svetimtautės; vis
pariklausyti gerai žinomas bi- mokykloj.
Po mūsų skelbi- kas buvo ko puikiausiai. Rėznlerius ir Brighton Parko majg vį8uomet pasirašys ihfi- mėjos iki šiol labai sėkmingai
veikėjas Juozas K. Inčeris j valdyba: t. y. J. K. Enclte- ve»k8» bet greitai pavargo, nes
(Bnclieris) ir, išgirdęs tokius rj8 pirm.
a. Pakeltis, kitiems metams pirmininkė ir
kvailius patarimus, paklausė
Kadangi komluiUstams raitininke išrinko svetimtaukalbėtoją, kuo jis garantuoja, negelbėjb apgavystės įlįsti į
kad už taksų nemokėjimą nie mūsų organizacijos priešakį,
kas neišmes namų savininko ^aį dabar pradėjo vėl apgau
ii namų. Į tai Mileris atsakė, lįngai, prisidengę po Chicago
kad jeigu darbininkai stipriai,
Civic Association var-jkauti!T ,Ko yra mažiau, tos
susiorganizuos, tai ne valdžia dU) gaukti 8U8įrinkiinus, tak-! >n brangu...
juos valdys o jie valdžią vaireikalu, kur pirmininkui Ig tŲ p^ rėmėjų susideda
dys. J. K. Inčeris apsižvalgė, skelbiasi tas pats “Vilnies” lgv Teresės drauriia* tai nu
matyt, norėdamas pastebėti, “zvanoriusj Romanas.
IgHSkai susirinkimuose kalbaar daug čia yra komunistų ir
!
x
.r daug kataliku ir tautininB. P. lietuvi, N. S. -» <«1 k<*""1 l«»k>'l. » P«
nes per 20 mietų (Brighton Sąjungos vardu, aš prašyčiau,
Parke gyvendamas ir biznį kad į tokius susirinkimus, ku

j ra§t

BIRŽELIO 18 d.

10 iv ii

“UNITED STATES”
L. D. S. Ir “DARBININKO"
Ekakuratjal vadovaua
Kun. J.Skalandla
ftv. Roko parap. Vikaras

įr j.

tęs! 150 narių priklauso prie-,
rėmėjų, taip pat yra apie'
5 svetimtautės^ Tad nėra i
abejonės, jos turi pirminiu

mitingus mūsų lietuvė lenkiš
kai švepsi!!!
Čia gimusios lietuvės sknn-

varydamas, jis veik visus juos „ rįuos &auhia koks neaiškus ko
pažįsta. Brightouparkie- mitetas, nesilankytųte ir pra- džiasi, kad jos nemoka liętu

tau

2650 West 63 St., Chicago, HL

KETVIRTOJI

LIEPOS 2 d.
laivu

“FBEDERIK VIII”
Žymesnieji Lietuvių IslkrsMIsI “VIENTBR "NAUJIE
NOS* *lr “DIRVA”

Perkam Lietuvos Bonus'

Wm. J. Kareiva

Kam reikalinga parduoti Lietuvos Bonus, tai
juos perkam ir mokame 840 už 850 bonus ir 880 už
bonus su kuponais.

umm

8100

Gegužės 17, 1932 rengiama ekskursija laivu Leviatlian tiesiai į Bremen. Visus kelionei dokumentus tvar
kiai ir tikslingai parūpinam.

Rengia

Visos paatangna bua paftvęRtOH
padaryti kelionp atmintina Ir pi
la# Įvairumų Ir malonumų dM
tų. kurie dalyvaus ekskurrijole.

Reikalaukite nuo savo agento
lalvakortčs ant
SCAMDnrAVTAN AMERICAN
i,nre
tl Whlt»hall St. N«w York City

141 VVashlngton St. Boston, Mas*
114 N. L* Baile St. Chicago, III.

Siunčiam pinigus į Lietuvą per 18 metų ir niekam
nei centas nežuvo.
Ąpdrauda — Insurance nuo ugnies, judomo ir nejudomo turto. Visais reikalais kreipkitės:

John J. Zolp
/

Savininkas
riPl
ir

patarnavimo,

flau-

k lt.
GREEN VALLEY
pRonucTs
Olsells kvlažlų klausi
nių. sviesto Ir sūrių.
4144 80. PAUI.INA STREET

Tel. Boulevard 1889

ĮVAIRUS KONTRAKTORIAI

M. ZIZAS
Namų Statymo Kontraktortaa
Kaltu įvairiausius namus prieinama
kaina

7151 S. CALIFORNLA AVĖ.
Telefonas

Hemioek

IBM

Tel. Hemlock 2323

4559 South Paulina Street

JOSEPH VILIMAS

Telephone YARDS 0145

NAMU 8TATTMO KONTRAKTORIU1

įimniniiMniiNiiiiiiiiiiiiiiHiiiimiiiimiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiHimii*

6504 S. WASHTENAW AVĖ.

